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 1 

Sammanfattning 
  

Denna uppsats har som syfte att undersöka brottsutredningar mot polisanställda, s.k. 

internutredningar inom polisen, utifrån ett konstitutionellrättsligt perspektiv. Uppsatsen 

är uppdelad i fyra delar men genomgående fokus ligger på allmänhetens förtroende för 

internutredningar och om rådande ordning tillgodoser kraven om saklighet och opar-

tiskhet som kommer till uttryck i RF 1 kap 9 §. Till huvudfrågan besvaras även frågan 

om vad inrättande av en fristående myndighet skulle innebära för bedömningen. Den 

rättsliga regleringen av brottsutredningar mot polisanställda prövas mot de krav som 

ställs i den grundlagsstadgade objektivitetsprincipen i RF 1 kap 9 §.  Jag kommer fram 

till att nuvarande ordning inte lever upp till kraven i RF 1 kap 9 §, men att inrätta en 

fristående myndighet med utredare som inte är poliser skulle kunna lösa problemet. Det 

stora problemet med nuvarande ordning är att det utåt sett framstår som att utredningar-

na inte hanteras på ett opartiskt sätt, eftersom poliser har en sådan stor del i utredningen. 

Trots att det är åklagaren som är den som beslutar om inledande av förundersökning och 

om åtals ska väckas så sker det praktiska utredningsåtgärden av poliser. Det finns en 

objektiv invändning och min slutsats är således att nuvarande ordning inte är förenlig 

med objektivitetsprincipen i RF 1 kap 9 §.  

  

Uppsatsen består även av en internationell utblick där jag jämför internutredningar inom 

polisen i Sverige och i Norge. I den internationella jämförelsen söker jag dra paralleller 

mellan det svenska systemet och det norska genom att peka på de likheter och skillnader 

som finns. Jag kommer fram till att det finns en rad likheter men också stora skillnader 

mellan dessa två länders system. De stora skillnaderna gör det tämligen svårt att försöka 

dra paralleller mellan Sveriges och Norges. En stor skillnad är att åklagarna och poli-

serna i Norge är en och samma person på lokal nivå. I Sverige är dessa två myndigheter 

helt fristående från varandra. Trots vissa betydande skillnader mellan de två ländernas 

sätt att hantera brottsutredningar menar jag att det går att dra vissa lärdomar från det 

norska systemet. I Norge har man en fristående myndighet som sköter brottsanmälning-

ar mot polisanställda. En lärdom som Sverige kan dra från Norge är den s.k. karantäns-

regel som gäller för anställda vid utredningsmyndigheten och stadsadvokaternas roll.  
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Förkortningar 
 
EKMR Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna 

FL Förvaltningslagen (1986:223) 

JK Justitiekanslern 

JO Justitieombudsmannen 

Ju Justitieutskottet 

JuU Justitieutskottetsbetänkande 

NOU Norges offentlige utredningar  

PL Polislagen (1984:387) 

Prop. Proposition 

Påtalsinstruksen Foreskrift om ordningen av påtalsmyndigheten 

RB Rättegångsbalken (1942:740) 

RF Regeringsformen (1974:152) 

SEFO Saerskilde efferforskningsorgan 

SOU Statens offentliga utredningar 

Straffprocessloven Lov om rettegangmåten i straffesager av 22. Mai 181 nr 25 

(Norge) 

SU Särskilda utredningar  
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1 Inledning 
 

Varje år anmäls ungefär 1,4 miljoner brott i Sverige.
1
 År 2013 var det ca 7200 anmäl-

ningar mot poliser av vilka ca en fjärdedel ledde till inledande av förundersökning.
2
 Det 

är inte allt för kontroversiellt att hävda att många har en uppfattning om att det är sällan 

som poliser ställs till svars för felaktigt handlande, särskilt när de begår brott vid tjäns-

teutövning, och att poliser som agerar felaktigt ofta kommer undan och backas upp av 

”sina egna”. Den mediala stormen som uppstår vid enskilda händelser har kanske varit 

det som bidragit mest till att polisens handlande ifrågasätts och allmänheten upplever ett 

behov av en ordning som kan tillgodose ett effektivt ansvarsutkrävande. Debatten får 

ofta nytt liv vid polisiärt ingripande som slutar fel eller utåt sett uppfattas som felaktigt, 

exempelvis när en person skjuts till döds i samband med ett ingripande. Vid uppmärk-

sammandet av dessa situationer riktas ofta kritik mot de poliser som varit inblandade i 

händelsen, men även mot handläggningen av ärendet – dvs.  själva utredningsförfaran-

det.
3
 Kritiken mot hur dessa utredningar går till har lett till att regeringen har tillsatt 

flera statliga utredningar och den återkommande frågan har varit; vad gör vi för att 

stärka allmänhetens förtroende när det kommer till handläggningen av brottsanmälning-

ar mot poliser? Brottsutredningar mot poliser, s.k. internutredningar, är något som varit 

under den juridiska luppen mer än en gång. Utredningarna har resulterat i ett antal olika 

förslag. Detta verkar emellertid inte ha tystat ner den kritik som finns, utan fortfarande 

kritiseras brottsutredningar av poliser och kritikens riktning förblir densamma; att poli-

sen utreder polisen
4
.  Med denna uppsats avser jag därför att återigen placera frågan om 

polisens internutredningar under den juridiska luppen och analysera regelverket utifrån 

det grundläggande i vårt rättssystem - vår grundlag.   

 

 

 

 

                                                        
1 Brå – Anmälda brott, slutliga statistik för 2014. 
2 Rikspolistyrelsen, Avdelningen för interna utredningar, IU – Årsrapport 2013, s. 9. 
3 SOU 2012:13 s. 278. 
4 Se bl.a. Kjell- Olof Feldt, f.d finansminister, debattartikel på Dagens Juridik,  

http://www.dagensjuridik.se/2014/11/detta-ger-ett-vitt-tolkningsutrymme, Publicerad 2014-11-21  

 

http://www.dagensjuridik.se/2014/11/detta-ger-ett-vitt-tolkningsutrymme
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1.1 Syfte 
 
Med denna uppsats avser jag att analysera den nuvarande ordningen av brottsutredning-

ar mot de anställda inom polisen, s.k. internutredningar. Syftet är att inledningsvis klar-

göra hur den nuvarande ordningen ser ut gällande brottsutredningar mot polisanställda, 

för att sedermera gå vidare till att analysera frågan utifrån ett konstitutionellrättsligt 

perspektiv. Det primära syftet är att behandla ämnet utifrån de bestämmelser som ut-

trycks i vår grundlag och därför avser jag inte att gå in i några specifika straffrättsliga 

eller allmän förvaltningsrättsliga frågor.  

 

Polisens internutredningar är en fråga som debatterats och uppmärksammats under en 

längre tid, både i riksdagen och i den allmänna debatten. Allmänhetens kritik riktas 

främst mot att utredningen hanteras av polismyndigheten d.v.s. att ”poliser utreder poli-

ser”. Avsaknaden av ett oberoende och opartiskt organ som är opartiskt har varit en del 

av kritikens kärna.
5
 Mitt syfte är att analysera internutredningar inom polisen utifrån 

kravet på saklighet och opartiskhet inom den allmänna förvaltningsmyndigheten som 

kommer till uttryck i regeringsformen (1974:152), RF, 1 kap 9 §, den s.k. objektivitets-

principen. För att kunna diskutera frågan på ett djupare plan kommer jag att gå igenom 

nuvarande ordning samt ge en återblick av tidigare utredningar och ståndpunkterna i 

dessa. Detta är enligt min mening en grundläggande förutsättning för att kunna få en 

ökad förståelse för den nuvarande ordningen.  

 

Ett annat syfte med uppsatsen är att göra en internationell utblick av brottsutredningar 

mot poliser med fokus på vårt grannland Norge. Med denna del avser jag att redogöra 

för hur brottsutredningar mot polisanställda i Norge ser ut för att vidare undersöka lik-

heter respektive skillnader mellan det svenska systemet och det norska. Syftet med detta 

är att undersöka om det kan finnas alternativ till det svenska systemet och om det norska 

systemet är – utifrån ett konstitutionellrättsligt perspektiv – är mer tillfredställande ge-

nom eventuella skillnader mellan svenska och norska taget i beaktande.  

Eventuella skillnader mellan systemen i fråga tas här i beaktande. 

1.2 Frågeställning 
 

Undersökningen behandlar i huvudsak följande frågeställningar: 

                                                        
5 SOU 2007:42 s. 134. 
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1. Hur ser den nuvarande ordningen ut gällande handläggningen av brottsanmäl-

ningar mot polisanställda? Vilka synpunkter har förts fram från tidigare utred-

ningar? 

2. Tillgodoser nuvarande ordning kravet om saklighet och opartiskhet enligt objek-

tivitetsprincipen i regeringsformen (1974:152) 1 kap 9 §? Och vad skulle inrät-

tandet av en fristående myndighet innebära för bedömningen? 

3. Hur ser det norska systemet ut gällande brottsutredningar mot polisanställda? 

Vilka är likheterna respektive skillnaderna mellan Norges och Sveriges internut-

redningssystem? Skulle Sverige kunna lära sig från Norge, eller är skillnaderna 

för stora?  

 

1.3 Metod och material  
 

Jag har i denna uppsats använt mig av den rättsdogmatiska metoden, som innebär att jag    

besvarar mina frågor med hjälp av lagstiftning, praxis, offentligt tryck och doktrin. In-

nebörden av rättsdogmatik är att verkligheten är själva rättsystemet som normativt sy-

stem. I boken Juridikens teori och metod skriver Aleksander Peczenik om hur de olika 

rättskällorna bör användas i den juridiska argumentationen. Peczenik delar upp rättskäl-

lorna i tre olika grupper, de som man ska beakta, de som bör beaktas och sådana som får 

beaktas. Till första gruppen tillhör lagar, föreskrifter och sedvanerätt, dessa ”ska” man 

alltså beakta. Den andra gruppen, sådan man ”bör” beakta tillhör prejudikat och förarbe-

ten. Och till sist sådan som ”får” beaktas tillhör andra domar och doktrin.
6
 I uppsatsen 

kommer i princip samtliga alla de olika rättskällorna, författningar, förarbeten, praxis 

och doktrin, att användas.  

 

Rättdogmatisk analys bygger inte heller på en politisk argumentation av ett rättsystem, 

utan det är viktigt att hålla isär de politiska (partipolitiska) argumenten bakom ett sy-

stem och argumentationen som utgår från det normativa systemet. Med detta sagt inne-

bär det inte att det är rättsdogmatiskt ointressant att studera de bakomliggande syften 

med ett regelverk. Tvärtom det kan vara ett sätt att få en djupare förståelse och stärker 

den juridiska argumentationen.
 7

 

 

                                                        
6 Preczenik, 1995, s. 33. 
7 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s.1, s. 6. 
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I den internationella utblicken har jag försökt att fokusera mig på att finna likheter och 

skillnader, för att sedermera bearbeta och söka utreda reglerna i de olika rättssystemen 

fyller samma funktion, alltså reglerar samma problem. Metoden är hämtad från Michael 

Bogdans bok Komparativ rättskunskap. 

 

1.4 Avgränsning 
 

Frågan med internutredningsförfarande kan besvaras utifrån olika perspektiv och jag har 

valt att behandla ämnet utifrån ett konstitutionellrättsligt perspektiv. Detta innebär att 

jag – trots att det kan vara intressant – inte kommer gå in på specifika straff -, polis – 

och förvaltningsrättsliga aspekter, utan ta upp dessa regler i den mån det krävs för att 

behandla de konstitutionellrättsliga frågorna. Valet av avgränsning syftar till att söka 

behandla frågan utifrån de grundläggande reglerna för vårt samhälle. Syftet med denna 

avgränsning är att få en djupare förståelse för de grundläggande reglerna eftersom dessa 

är stommen i vårt rättssystem och det demokratiska samhället och därför menar jag att 

det är särskilt viktigt att behandla ämnet utifrån bestämmelserna i grundlagen.  

 

I den internationella jämförelsen valt att begränsa mig till vårt grannland Norge. Anled-

ningen till att jag har valt Norge beror på olika faktorer. Det första är att jag har noterat 

att frågan om brottsutredningar mot poliser också i Norge debatterats länge. Vidare lig-

ger det nära till hands att den internationella utblicken görs med ett grannland då det 

ofta finns många likheter i de rättsliga traditionerna och rättsystemen. Länderna har 

mycket gemensamt, exempelvis samma samhällsstruktur och statsskick, har en gång 

haft samma regent, delar en nordisk rättstradition och har bedrivit lagstiftningssamar-

beten på fler rättsområden. För att underlätta förståelsen av olika rättsordningar har 

dessa delats in i olika rättsfamiljer. Både Sverige och Norge brukar räknas in i den kon-

tinentaleuropeiska rättsfamiljen. Men vanligast är att de nordiska länderna urskiljs som 

en egen rättsfamilj.
 8

 De nyssnämnda faktorerna, särskilt att rättsordningarna är besläk-

tade med varandra, underlättar för genomförandet av den internationella jämförelsen.  

 

Jag har valt att inte genomföra några personliga intervjuer av personer som varit person-

ligt berörda, alltså personer som anmält en polisanställd för brott. Detta skulle enligt 

min mening inte vara genomförbart inom ramen för detta examensarbete. 

                                                        
8 Bogdan, 2003, s. 52 ff. 
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1.5 Disposition 
 

Uppsatsen är uppdelad i fyra huvuddelar. Den första delen består av en konstitutionell-

rättslig del, denna del av uppsatsen kommer behandla frågor som är av betydelse för en 

rättsstat. Fokus i denna del kommer ligga på objektivitetsprincipen som kommer till 

uttryck i regeringsformen (1974:152), RF, 1 kap 9 §. Den andra delen är avsedd att be-

skriva gällande rätt, genom att redogöra för hur regelverket ser ut samt beskriva organi-

sationens uppbyggnad kring internutredningar.  Anledningen till att jag tar upp de kon-

stitutionellrättsliga frågorna först och sedermera går in på nuvarande ordning för intern-

utredningar inom polisen är för att jag på ett pedagogiskt sätt ska kunna ställa dessa mot 

varandra. Uppsatsens tredje del är ämnad att presentera tidigare utredningar för intern-

utredningar och på så sätt ge en historisk återblick på ämnet. När det gäller den histo-

riska delen kommer fokus ligga kring utredningar, som, enligt min mening, varit särskilt 

viktiga för utvecklingen av internutredningar. Som exempel har jag valt att belysa de 

utredningar som djupare diskuterat frågan om allmänhetens förtroende och hur det rätts-

liga ramverket kring utredningar av polisanställda kan bli bättre. Den fjärde och sista 

delen i uppsatsen består av en internationell utblick där jag jämför det norska systemet 

med det svenska. Uppsatsen avslutas med en analys av konstitutionellrättsliga aspekter 

som berörts samt den internationella jämförelsen.  
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2 Bakgrund 
 

2.1 Polisens unika ställning  

 
Polisens roll och dess arbete är unik. Dess uppgifter är omfattande och sträcker sig från 

att förebygga brott och utreda brott till att upprätthålla allmän ordning och skapa trygg-

het.  Verksamheten omfattas i hög utsträckning av de grundläggande fri– och rättigheter 

som stadgas i regeringsformen och i Europakonventionen för de mänskliga rättigheter-

na, EKMR. Polisen har av lagstiftaren utrustats med unika maktbefogenheter. När poli-

sen ingriper kan det få betydande inverkan för den enskilde som utsätts för dessa ingri-

panden. Dessa befogenheter är alla noga reglerade i lag och har tillkommit efter nog-

grann avvägning mellan behovet av en effektiv brottsbekämpning respektive hänsyn till 

den enskildes integritet.
9
 Polisen har befogenhet att fatta beslut om sådana straffproces-

suella tvångsmedel som gripande, kroppsvisitation och kroppsbesiktning, se Polislagen 

(1984:387), PL, 13-19 §§. 

 

Polisens uppgifter och syftet med verksamheten är särskilt reglerad i PL. Av PL 1 § 

framgår bl.a. att polisens arbete syftar till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet 

samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Deras huvudsakliga 

uppgifter, som kommer till uttryck i PL 2 §, är att förebygga brott och andra störningar, 

övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar av densamma, samt 

ingripa när sådana har inträffat. Utöver detta ska polisen även bedriva spaning och ut-

redningar i fråga om brott som hör hemma under allmänt åtal, se särskilt tredje punkten.  

 

Utifrån den roll och de uppgifter som polisen har i samhället är en stor del i arbetet att 

de anställda inom myndigheten, särskilt polismännen, ständigt är i kontakt med allmän-

heten och inte sällan i konfliktfyllda situationer. Uppgiften att hantera svåra, konflikt-

fyllda situationer, ställer stora krav på enskilda polismän. Något som kan anses utmär-

kande är att polisen har befogenhet att använda sig av våld i samband med dessa åtgär-

der. Polisens befogenhet att använda tvång och våld är som visats omfattande, och en 

betydande inskränkning av de grundläggande fri- och rättigheterna. Rätten att utöva 

våld kommer till uttryck i första hand i PL 10 §. Denna regel tillgodoser kravet om 

                                                        
9 SOU 2007:5 s. 133. 
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lagstöd vid inskränkningar i medborgarnas grundläggande fri – och rättigheter som slås 

fast i vår grundlag, RF 2 kap 20 §, samt olika internationella överenskommelser, där-

ibland EKMR.
10

  

 

2.2 Ansvarsutkrävande  
   

För att kontrollera regelefterlevnad i den offentliga verksamheten är polisen föremål för 

olika former av kontroll. Det brukar talas om intern kontroll och extern kontroll. Med 

intern kontroll avses sådan som av myndigheten själv bedriver. Ett exempel på intern 

kontroll är brottsutredningar mot polisanställda som sköts av Polismyndigheten själv (se 

avsnitt om Internutredningsförärandet). Extern kontroll är emellertid något som sker av 

utomstående, som exempel ett fristående organ. Tidigare åvilade den externa kontrollen 

Rikspolisstyrelsen (som numera inte finns) och i ett betänkande som lämnades nyligen 

är förslaget att ett nytt fristående organ ska ta över uppgiften.
11

 Utöver dessa kontroll-

mekanismer finns särskilda fristående organ för extraordinär tillsyn över myndigheter-

nas rättstillämpning som utförs av JO och JK, se bl.a. RF 12 kap 1§ och 13 kap 6 §.  

 

Att kontroll – och sanktionssystemet fungerar på ett effektivt och rättssäkert sätt är en 

förutsättning för att skapa ökad tilltro till den offentliga verksamheten och en viktig 

komponent för allmänhetens förtroende till denna. För att upprätthålla förtroendet för 

poliser är det ytterst viktigt att systemet underlättar och möjliggör ett effektivt ansvars-

utkrävande.
12

 Medborgare ska kunna känna att ansvarig person kommer att ställas till 

svars vid felaktigt handlande utan att det råder några tvivel om detta.  

 

Den allmänna debatten har i olika perioder ifrågasatt effektiviteten och opartiskheten 

hos den organisation som handlägger brottsanmälningar mot anställda inom polisen. En 

förklaring till detta kan vara förhållandet mellan gjorda anmälningar mot polisen, åtal 

och fällande domar, se tabell nedan. Debatten har i huvudsak fokuserat på den gamla 

ordningen, dvs. före omorganisationen av Polismyndigheten, en djupare redogörelse av 

nuvarande ordning följer nedan. Kritiken har främst sikte på att ordningen inneburit att 

”polisen utreder polisen”, alltså att brottsutredningar mot polisanställda sköts av de 

                                                        
10 SOU 2013:42 s. 120. 
11 SOU 2015:57 – Tillsyn över polisen och Kriminalvården. 
12 SOU 2007:5 s. 134. 
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egna. En annan aspekt av brottsutredningar mot polisanställda, som varit av stort in-

tresse i den allmänna debatten, är frågan om det kan sägas finnas en särskild kultur 

inom polisen som bl.a. innebär att man täcker över och försöker dölja kollegors över-

grepp mot enskilda samt andra felbeteenden i tjänsteutövningen, den s.k. kårandan 

(återkommer till detta i avsnitt om 3.4 Kårandan).
13

   

 

Mot bakgrund av polisens roll och uppgifter i samhället är det ännu mer angeläget att 

brottsanmälningar och på andra sätt uppkomna misstankar mot dem utreds på ett sätt 

som inte kan ifrågasättas av allmänheten. 

 

2.3 Diskrepans i antal lagföringar och anmälningar 
 

Enligt årsrapporten för internutredningar från 2013 såg anmälningsflödet ut på följande 

sätt:  

 

 

 

 

 

 

Enligt polisens tidigare avdelning för internutredningar, IU, är en förklaring till den 

stora skillnaden mellan inkomna anmälningar och antalet lagföringar att alla anmäl-

ningar, oavsett innehåll, finns med i statistiken. Många av dessa anmälningar gäller ar-

betsrättsliga förhållanden inom polisen och utgör inte brott. Det finns ett litet utrymme 

till att hantera klagomål om felaktigt beteende på annat sätt än genom anmälan och 

åklagarens förutsättningar till att träda in är begränsade inom ramen för gällande regel-

verk. En annan förklaring till diskrepansen mellan antalet anmälningar och antalet lag-

föringar är hur ett händelseförlopp upplevs. Den subjektiva upplevelsen gällande poli-

                                                        
13 SOU 2007:5 s. 134. 

Statistik från 2013  
 

Antalet anmälda brott  7201 

Inkomna ärenden 6212 

Inledda FU 1831 

Nedlagda ärenden 5887 

Meddelande 
domar 2013 

 

Totalt:   76 

  

Brott i tjäns-
ten: 

53 

Fällande 39 

Ogillat 
 

14 

Brott på friti-
den 

23 

Fällande 18 

Ogillat 5 
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sens rätt att använda våld vid ingripandet varierar beroende på vems perspektiv som 

beaktas. Polisens har inte bara rätt att bruka våld i ingripandesituationer utan även en 

skyldighet att bruka våld, dels för att skydda sig själva och andra och dels för att ge-

nomföra tjänsteåtgärder. Vidare menar man att många anmälningar ger uttryck för om-

ständigheter eller snarare behov som varken polis eller åklagare kan tillgodose.
14

 Mot 

bakgrund av det som precis nämnts bör det anses vara särskilt angeläget att objektivite-

ten i utredningar mot polisanställda inte kan ifrågasättas, eller åtminstone inte till den 

grad att det riskerar att förlora sin legitimitet.  

2.4 Europarådets antitortyrkommitté 
 

I en rapport som skrivits av Europarådets antitortyrkommitté (the European Committee 

for the Prevention of Torture and Inhuman of Degrading Treatment of Punishment 

(CPT)) har de framfört synpunkter på det dåvarande svenska systemet gällande internut-

redningsverksamheten. Rapporten var ett resultat av ett besök CPT gjorde i Sverige 

mellan den 27e januari och den 5e februari 2003. Trots att en del förändringar har skett 

sedan dess
15

  är det fortfarande intressant att lyfta upp CPT synpunkter. Detta i syfte för 

att få en större förståelse för den kritik som legat till grund för frågan om polisens inter-

nutredningar. I sin rapport lyfter CPT upp behovet av att ha effektiva åtgärder för möj-

ligheten att utreda inkommande anmälningar om brottsmisstankar mot poliser.
16

 Kom-

mittén skriver följande: 

 

”The Committee has also emphasized that, if a police complaints mechanism is to enjoy public 

confidence, it must both be, and be seen to be, independent and impartial. In this respect, the 

CPT had made clear its view that it would be preferable for the investigative work concerning 

complaints against the police to be entrusted to and agency which is demonstrably independent 

of the police.”
17

 

 

 Det krävs vidare – för att en utredning ska vara effektiv – att den leder till ett avgö-

rande i frågan om huruvida våldet varit eller motiverat ej utifrån rådande omständighet-

                                                        
14 IU:s årsrapport 2013 s. 9. 
15 Se avsnitt: Tidigare utredningar och rapporter 
16 Report to the Swedish Government on the visit to Sweden carried out by the European Committee for the Preven-

tion of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), from 27 January to 5 February 2003, s. 

15. 
17 CPT:s rapport, s. 15.  
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er samt eventuellt straff för de poliser som ärendet berör. Utredningarna ska initieras 

skyndsamt samt genomföras snabbt.
18

 

 

I sin rapport belyste även kommittén vikten av att de som genomför utredningarna mot 

poliser som misstänks för brott är oberoende i förhållande till de inblandande. Deras 

kritik riktade sig således i huvudsak mot att det aktuella systemet inte levde upp till kra-

ven om saklighet och opartiskhet som ställs på en verksamhet vars huvudsyfte är att 

upprätthålla rättsäkerheten.
19

  Kommittén riktade vidare kritik mot åklagarna samt de 

utredande polismännen och anförde att de enligt CPT observationer inte levde upp till 

kraven om oberoende, effektivitet, skyndsamhet och snabbhet vid brottsverksamheten 

mot poliser och åklagare. Anledningen till detta var att CPT noterat att åklagarna i ett 

antal av utredningarna hade minimerat sin del i ärendena till att enbart ge polisen direk-

tiv att påbörja en utredning, att motta resultatet av utredningen och besluta i åtalsfrågan. 

Kritiken riktade sig i huvudsak mot åklagarna som var förundersökningsledare.
20

 

Europarådets antitortyrkommitté kritik gick i huvudsak ut på att det aktuella systemet 

inte uppfyllde kraven om saklighet och opartiskhet som ställs på en verksamhet.  

 

CPT avslutade med att lämna följande rekommendationer: 

 

”In the light of its delegation´s findings during the 2003 visit, the CPT recommends that the 

Swedish authorities urgently reconsider the need for the investigation of complaints against the 

police to be entrusted to an agency which is demonstrably independent of the police.”
21

 

 

                                                        
18 CPT:s rapport, s.16.  
19 SOU 2007:5 s. 141 
20 CPT:s rapport, s. 18.  
21  CPT:s rapport,.s. 16.  
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3 Konstitutionellrättsliga aspekter  
 

3.1 Objektivitetsprincipen 

 

Enligt regeringsformen 1 kap 9 § ska domstolar och förvaltningsmyndigheter och andra 

som utför offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet beakta allas likhet inför la-

gen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Att alla är lika inför lagen är ett generellt 

skydd mot diskriminering eller godtycke. Regeln i RF 1 kap 9 § är en grundregel gäl-

lande de krav på normmässighet och objektivitet som ställs på personer som ska utföra 

uppgifter inom den offentliga förvaltningen.
22

 

 

När det kommer till kravet om saklighet och opartiskhet är bestämmelsen i RF 1 kap 9 § 

en konstitutionellrättslig grund för de jävsregler som kommer till uttryck i rättegångs-

balken, förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen. Kravet om saklighet betyder att 

beslut om åtgärder ska fattas utifrån objektiva grunder och kravet på opartiskhet innebär 

att den personliga uppfattningen ska lämnas utanför vid fullgörande av förvaltningsupp-

gifter. Reglerna överlappar varandra eftersom det är svårt att visa på att någon varit sak-

lig när den varit partisk och behandlat någon annorlunda på grund av bekantskap eller 

eget intresse. Emellertid finns det en viss skillnad mellan dessa två regler, att vara saklig 

innebär annat och är mer än bara likabehandling och opartiskhet, exempelvis när det 

kommer till hur en myndighet väljer att formulera sig, bemöter medborgare och för-

mågan att hålla sig till sakfrågan.
23

 Som exempel har JO kritiserat en åklagare för att ha 

varit osaklig då denne uttalat sig om åtalsfrågan på ett sätt som kunde tolkas som att åtal 

inte skulle väckas i fall parterna kom överens i skadeståndsfrågan. JO menade att det 

inte fanns något utrymme i gällande rätt för hänsynstaganden av aktuellt slag och att det 

därav var osakligt att ta med det i bedömningen av åtalsfrågan.
24

 

 

Det är viktigt att framföra att det räcker med att något upplevs som partiskt eller att ett 

agerande väckt känslan av att det skett utifrån icke sakliga grunder för att bestämmelsen 

ska aktualiseras. Detta betyder med andra ord att bestämmelsen blir tillämplig oavsett 

                                                        
22 Bull, Regeringsformen, en kommentar, s. 58. 
23 Bull, en kommentar till RF, s. 59. 
24 JO beslut 2010-02-26, dnr 5363 2008. 
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om det rent faktiskt föreligger omständigheter som visar att beslut vidtagit på icke sak-

liga grunder eller uppfattats partiskt. Hur ett agerande uppfattas har således betydelse.
 25

  

 

När man diskuterar objektivitetsprincipen brukar man tala om att det finns en objektiv 

och en subjektiv sida. Den objektiva sidan handlar hur ett agerande upplevs av andra, 

alltså hur det upplevs utifrån, medan den subjektiva sidan istället fokuserar på hur den 

som utfört uppgiften upplevt sitt agerande.
26

 Kravet på opartiskhet kan därför sägas 

klargöra detta omfång, att hur andra upplever något spelar roll för maktutövningens 

legitimitet och allmänhetens förtroende för förvaltningen.
27

 För att grundlagsbestäm-

melsen ska aktualiseras räcker det med att en svensk medborgare har rent objektiva in-

vändningar och då spelar det ingen roll om en tjänstman har grundat beslutet korrekt. 

Detta kan illustreras genom exempel om att en lärare inte får sätta betyg på sina egna 

barn. Även om läraren skulle kunna sätta betyg på sitt eget barn utan att blanda in ovä-

sentliga faktorer i bedömningen så är det personliga bandet till eleven en tillräcklig 

grund för att inte tillåta ett sådant tillvägagångssätt. Det räcker således med att det finns 

en risk för att andra skulle kunna uppfatta att betyget inte satts utifrån objektiva grunder, 

alltså att läraren i sin bedömning tagit ovidkommande hänsyn, för att grundregel ska 

aktualiseras.
28

   

 

Det går att se stadgandet i RF 1 kap 9 § som ett principstadgande som särskilt betonar 

att Sverige är en rättsstat. Bestämmelsen har tidigare inte haft någon stor självständig 

betydelse i rättstillämpningen, utan snarare använts för att betona att Sverige är en rätts-

stat i självaste grundlagen. Det har dock kommit att ändras under de senare åren, då 

principen används mer och mer i rättstillämpningen, bland annat av JO som använt sig 

av objektivitetsprincipen i sina beslut
29

. Justitieråd Thomas Bull, tidigare professor i 

konstitutionell rätt, skriver att objektivitetsprincipen har en självständig betydelse, även 

om den ibland används parallellt eller kompletterar vanlig lag. Bull menar vidare att 

bestämmelsen om saklighet och opartiskhet kan ha verkan på två olika plan, direkt och 

indirekt. Den verkar direkt då den fungerar som en grund för kritik eller sanktion mot 

dem som verkställer förvaltningsuppgifter och den har indirekt verkan då den används 

                                                        
25 Bull & Sterzel, Regeringsformen: en kommentar s. 59. 
26 A.a.s. 59. 
27 Bull, Objektivitetsprincipen, Offentligrättsliga principer, s. 103. 
28 Bull & Sterzel, s. 59. 
29 Se avnitt: JO beslut.  
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för förståelsen av regler, som exempel jävsbestämmelserna i förvaltningslagen 

(1986:223), FL, 11-12 §§. Grundlagsbestämmelsen kan spela roll vid tillämpningen av 

reglerna i FL.
30

  

 

Principen har även spelat roll i andra mer politiskt relevanta frågor.
31

 Som exempelvis 

vilken roll tjänstemän har och vikten av att dessa utför en uppgift utan att blanda in sina 

egna åsikter. Bull menar att kravet om att förvaltningsmyndigheter är sakliga och opar-

tiska är en grundbult för att människor ska känna förtroende för det demokratiska sy-

stemet. Objektivitet i förvaltningen är således en förutsättning för tilliten i den demokra-

tiska länk som går från folket till de politiska församlingarna och från förvaltning till-

baka till folket.
32

   

 

3.2 Tillämpning av objektivitetsprincipen   

 

3.2.1 Allmänt 

 

För att få en förståelse av vilken betydelse objektivitetsprincipen kan ha i rättstillämp-

ningen kommer följande avsnitt att redogöra för vissa JO beslut. Följande avsnitt syftar 

till att söka konkretisera innebörden av den grundlagsstadgade objektivitetsprincipen i 

RF 1 kap 9 § genom att redogöra för när principen kan spela roll och hur den används i 

rättstillämpningen. Denna genomgång har även till syfte att ge en ökad förståelse av 

bestämmelsens krav om saklighet och opartiskhet.  

 

3.2.2 JO beslut  

 

I ett JO beslut 2013-06-28 kritiserade JO en rektor för att inte iakttagit objektivitetsprin-

cipen i regeringsformen 1 kap 9 §. Rektorn hade avslagit SDUs begäran om att få 

komma in på skolan och hänvisat till säkerhetsskäl. Rektorn menade att skolan inte 

kunde upprätthålla säkerheten och avslog således ungdomsförbundets begäran. JO inle-

der med att hänvisa till objektivitetsprincipen och skriver: 

 

                                                        
30 Bull, Objektivitetsprincipen, s. 129. 
31 Bull & Sterzel,, s. 59 f. 
32 Bull, Objektivitetsprincipen, s. 131. 



16 
 

”Vid ställningstagande till om ett politiskt parti i dessa syften ska få tillträde till en skola måste skolled-

ningen beakta objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § RF. Att låta bedömningen av frågan om ett politiskt parti 

ska ges tillträde till en skola vara beroende av vilka åsikter som partiet kan förväntas föra fram står i strid 

med objektivitetskravet i 1 kap. 9 § RF ”. (s.3) 

 

JO hade inga invändningar mot de praktiska skälen, utan kritiserade däremot skolan för 

att de inte på något sätt ha givit några konkreta faktorer till beslutet. JO menade att rek-

torn fattat beslutet genom att ”anta” att det skulle bli stökigt om SDU fick tillträde, utan 

att föra fram något som påvisar detta. Förfarandet är enligt JO diskriminerande, då rek-

torn särbehandlat SDU och använt ordningsskäl som svepskäl. Det framgår uttryckligen 

av beslutet att det inte räcker med att hänvisa till omständigheter utan det åligger myn-

digheten att konkretisera sin beslutsmotivering, vilket rektorn inte gjorde.
33

 Det spelar 

således ingen roll om något kan anses utgöra en saklig grund om inte detta går att 

styrka. Jag tolkar beslutet som att JO ställer höga krav på när bestämmelsen om saklig-

het och opartiskhet anses uppfyllt. Beslutet visar även exempel på när grundlagsbe-

stämmelsen kan få direkt verkan, alltså när den används som grund för kritik.  

 

Ett annat exempel där objektivitetsprincipen i RF 1 kap 9 § kommer till uttryck är JO:s 

beslut 2011-10-25 där en ledamot i en kommunalnämnd inte såg sig själv som jävig och 

bortsåg från utomståendes uppfattning.  Personen som var ledamot i stadsbyggnads-

nämnden hade deltagit i handläggningen av ärendet där utgången riskerade att väsentligt 

gynna eller skada honom själv eftersom han ägde en fastighet på området som detalj-

planen avsåg. Denne hade emellertid konsulterat med ansvarigt kommunalråd, kom-

munstyrelseordförande och chefsjurist på kommunen om jävsfrågan och fått samma 

svar – jäv föreligger inte. Således deltog ledamoten på nämndens sammanträde och rös-

tade för det förslag som väsentligen kunde gynna honom själv och alltså valt bort alter-

nativet som missgynnade honom. Ledamoten menade att utfallet skulle bli detsamma 

oavsett om denne deltog eller inte och att omständigheten att han har fastighet på plat-

sen som detaljplanen avsåg inte var orsaken till att denne rösta för förslaget. JO fann 

skäl att se allvarligt på denna hantering och skrev följande; 

 
”Allmänt sett gäller att reglerna om jäv inte tar sikte på en befattningshavares moral och kompetens utan 

på förekomsten av sådana yttre faktorer som placerar honom eller henne i situationer, där det allmänt sett 

– oberoende av vem det gäller – föreligger en risk för att ovidkommande hänsyn skulle spela roll. Befin-

                                                        
33 JO beslut 2013- 06 – 28, dnr 2459-2011. 



17 
 

ner sig vederbörande i en sådan situation spelar det ingen roll om man efteråt kan konstatera att han eller 

hon ändå handlat helt klanderfritt. Det saknar även betydelse om den person, vars opartiskhet kan sättas i 

fråga, själv anser sig objektiv eller av den ansvariga myndigheten anses vara det. Det är tillräckligt att det 

föreligger någon omständighet som utifrån sett är ägnad att negativt påverka tilltron till att handläggning-

en sker utan påverkan av ovidkommande hänsyn. Det är viktigt att myndigheterna iakttar jävsreglerna. 

Annars finns det risk att allmänhetens förtroende för verksamheten påverkas.” (s.5) 

 

JO anförde vidare att jävsbestämmelserna förvaltningslagen är ett uttryck för den över-

ordnade objektivitetsprincipen som finns i grundlagen och är till för att garantera att 

myndigheternas agerande kännetecknas av objektivitet och opartiskhet.
34

  

 

Ytterligare ett ärende där JO tillämpar grundlagsregeln i RF 1 kap 9 § är JO beslut 

2011-10-13 då en utbildningsnämnd fattat beslut i två anställningsärenden innan ansök-

ningstiden löpt ut. JO inleder med att betona principens betydelse för den offentliga 

förvaltningen och vilken roll den spelar, för att sedermera ifrågasätta om kommunens 

agerande bör anses förenligt med regleringen i RF 1 kap 9 §. JO riktar kritik mot kom-

munen för handläggningen med motiveringen att RF 1 kap 9 § gäller vid kommuners 

handläggning av anställningsärenden och att kommunen enligt objektivitetsprincipen 

har en skyldighet att se till att beakta alla ansökningar som inkommer inom ansöknings-

tiden. Det är först efter att tiden löpt ut som en myndighet kan göra en bedömning som 

är godtagbart objektivt sett. JO inleder med att betona principens betydelse för den of-

fentliga förvaltningen och vilken roll den spelar, för att sedermera gå vidare i kommu-

nens agerande anses förenlig med regleringen i RF 1 kap 9 §.
35

  

 

3.2.3 Diskussion 

 

Undersökningen visar på att grundlagstadgade objektivitetsprincipen som kommer till 

uttryck i RF 1 kap 9 § inte är en tom princip utan av konkret innehåll. Tvärtom så har 

principen spelat roll i prövningen av enskilda fall. Jag delar således Thomas Bull upp-

fattning om att principen har en självständig betydelse i praktiserande av rätten och den 

ovan presenterade undersökningen visar att grundlagsbestämmelsen kan ges ett påtag-

ligt innehåll. I besluten som nämns ovan går det att urskilja att principen både får en 

direkt verkan, genom att den används för att kritiseras ett handlande och en indirekt 

                                                        
34 JO beslut 2011-10-25, dnr 5247-2010. 
35 JO beslut 2011-10-13, dnr 3069-2010. 
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verkan genom att den används som underlag för att förstå andra bestämmelser, såsom 

jäv
36

.  

                                                        
36 Se särskilt; JO beslut 2011-10-25, dnr 5247-2010. 
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4 Brottsutredningar mot polisanställda 

 
Denna del av undersökningen har till syfte att redogöra för den rättsliga regleringen som 

brottsutredningar mot poliser har att förhålla sig till, samt att ge en överblick av hur 

organisationen av utredningsverksamheten ser ut, för att analysa dess förenlighet med 

grundlagsbestämmelsen i RF 1 kap 9 §.  

 

4.1 Rättsliga regleringen 
 

4.1.1 Generellt om förundersökning 

 

En anmälan om brott mot en anställd inom polisen ska handläggas som övriga 

brottsanmälningar. Handläggningen måste ske utifrån de bestämmelser som uttrycks i 

rättegångsbalken (1942:740), RB, samt i förundersökningskungörelsen (1947:948). Det 

finns därtill en viss särreglering vad gäller förundersökningar mot just poliser och åkla-

gare. Denna särreglering gäller i huvudsak frågan om behörigheten att handlägga sådana 

brottsutredningar.
37

 En förutsättning för att förstå denna särreglering är att få en redogö-

relse för de regler som är gemensamma för alla, alltså oavsett om brottsanmälan avser 

en anställd inom polisen eller inte.  Först därefter detta kan vi övergå till frågan om hur 

det skiljer sig när det är en polisanställd som anmälan riktas mot.  

 

Bestämmelserna om förundersökningar finns i RB, 23 kap och i förundersökningskun-

görelsen (1947:48). Enligt svensk rätt föreligger en absolut åtalsplikt, se RB 20 kap 3 §. 

Med detta menas att åklagaren är skyldig att väcka åtal, om inget annat föreskrivs, för 

alla brott som hör under allmänt åtal. Beslutet om att väcka åtal ska emellertid göras om 

åklagaren - utifrån objektiva grunder - kan förutse en fällande dom. Åtalsplikten är 

sammanfogad med en absolut förundersökningsplikt. Detta innebär att det föreligger en 

skyldighet att utreda alla fall där det finns misstanke om att ett brott begåtts, förutsatt att 

brottet hör hemma under allmänt åtal.  Förundersökningsplikten kan delvis utläsas av 

RB, 23 kap 1 §. Både åtals – och förundersökningsplikten inskränks av undantag, vilket 

kommer till uttryck i bland annat RB 23 kap 1 § st 2. Det krävs dock inte mycket för att 

inleda en förundersökning, utan det räcker med att anta att ett brott hör hemma under 

                                                        
37 SOU 2007:5 s. 62. 
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allmänt åtal, enligt RB 23 kap 1 § st 1. En förutsättning för att gå vidare med en brotts-

anmälan är emellertid att åklagaren anser att uppgifterna i denna är tillräckliga. Anses 

anmälan vara bristfällig och materialet för tunt är risken stor att inga vidare åtgärder 

vidtas. Med detta sagt betyder det inte att anmälan ska innehålla exakta detaljer, utan 

det räcker med att den avser en specifik brottslig gärning.
 38

  Som visat har tröskeln för 

att inleda förundersökning satts på en relativ låg nivå.  

 

Beslut att inleda förundersökning kan fattas av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen 

eller åklagaren. Förundersökningen leds antigen av polismyndigheten eller av åklaga-

ren, vilket framgår av RB 23 kap 3 §. Generellt uttryckt kan det sägas att det är polisen 

som genomför förundersökningen vid mindre allvarliga brott och redovisar utredningen 

till åklagaren som fattar beslutet i åtalsfrågan. I övriga fall är det åklagaren som träder 

in som förundersökningsledare så fort någon är skäligen misstänkt för brottet.
39

  

 

Hur en förundersökning ska bedrivas, de grundläggande principerna gällande formerna, 

kommer till uttryck i RB 23 kap 4 §. Bestämmelsen ger uttryck för objektivitetsprinci-

pen, vilket innebär att förundersökningar ska bedrivas utan påverkan av ovidkommande 

hänsyn, detta gäller såväl polismän som åklagare som bedriver utredningen. Vidare är 

innebörden av objektivitetsprincipen att omständigheter och bevis frambringas obero-

ende om det är till den misstänkes för – eller nackdel.
40

 Dessutom ska förundersökning-

en bedrivas skyndsamt och så att ingen i onödan utsätts för misstankar eller drabbas av 

kostnader eller andra olägenheten. Utöver den nyssnämnda principen ska förundersök-

ningen även beakta andra gällande principer, som ändamål -, behovs -, och proportion-

alitetsprincipen.
41

 

 

När förundersökningen anses vara klar är det upp till åklagaren att besluta om åtal ska 

väckas, vilket framgår av RB 23 kap 3 §. Det är endast åklagaren som har befogenheten 

att besluta i åtalsfrågan, oavsett det rör sig om beslut att väcka åtal eller inte, enligt RB 

20 kap 6 §. Som nämnt har åklagaren åtalsplikt, och är således skyldig att väcka åtal om 

brottet hör hemma under allmänt åtal och är gärningen är straffbar och om bevisningen 

kan läggas till grund för fällande dom, enligt RB 20 kap 3 §. Regeln är emellertid inte 

                                                        
38 Ekelöf, m.fl., Rättegång V, uppl 8, s. 109 ff.  
39 A.a.s. 115. 
40 Karnov, kommentarer till Rättegångsbalken 23 kap 4 §, Gunnel Lindberg, 2015- 04-23. 
41 SOU 2011:45, s. 99f. 
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absolut och åklagaren har rätt att besluta om åtalsunderlåtelse. Exempel på när det kan 

vara aktuellt med åtalsunderlåtelse är när brottet inte kan föranleda annan påföljd än 

böter, vilket framgår av RB 20 kap 7 §.  

 

4.1.2 Handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen m.m.  

 

Bestämmelserna om handläggningen av brottsanmälningar mot anställda inom polisen 

regleras i förordning (SFS 2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av an-

ställda inom polisen och vissa andra befattningshavare. Enligt 2 § gäller denna förord-

ning vid handläggning av ärenden där det i en anmälan har påståtts att en anställd inom 

polisen har gjort sig skyldig till något brott eller på något annat sätt handlat felaktigt i 

sin myndighetsutövning (p 1), när en person har skadats allvarligt under vistelse i en 

polisarrest eller genom något en anställd i polisen har gjort i anställningen (p 2), i något 

annat fall kan bli fråga om att inleda förundersökning mot anställd inom polisen för 

brott som har samband med anställningen (p 3). Det nyssnämnda gäller även en upp-

dragstagare som med stöd av ett särskilt förordnande från Polismyndigheten utför arbete 

för myndigheten under ledning av en polisman, vilket framgår av andra stycket i samma 

bestämmelse. Förordningen gäller även handläggning av brottsanmälan mot polisan-

ställd som inte har samband med anställningen eller den som genomgår en grundutbild-

ning till polisman har gjort sig skyldig till något brott, enligt 4 §. Undantag för detta är 

om påföljden för det aktuella brottet endast föreskriver böter och om Polismyndigheten 

beslutar om att utfärda ett föreläggande om ordningsbot eller inleda förundersökning, 

vilket framgår av 5 §.  

 

De mer specifika bestämmelserna som just rör handläggningen av ett ärende som omfat-

tas av förordningen finns i 8-13 §§. Enligt bestämmelserna i förordningen 9-10 §§ ska 

ärenden som avses i 2, 4 §§ och 7 § omedelbart överlämnas till Avdelningen för sär-

skilda utredningar, SU, (se avsnitt om Särskilda utredningar) som genast ska lämna 

ärendet vidare till åklagaren för prövning om en förundersökning ska inledas. Utred-

ningen sköts således av SU, men med omedelbart åklagarinträde.  

 

Förundersökningar ska bedrivas särskilt skyndsamt och förhör får antigen hållas av en 

åklagare eller en polis vid SU, enligt förordningens 11 §. Innan något beslut om att in-

leda en förundersökning fattats får en polisman, som inte arbetar vid SU hålla förhör 
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och vidta andra utredningsåtgärder som är av betydelse för utredningen, enligt förord-

ningen 12 § som hänvisar till bestämmelsen i RB 23 kap 3 § st 4. Regeln öppnar således 

upp för att även andra polismän än de som arbetar inom SU får hålla förhör med poli-

sanställda som fått en anmälan mot sig, men det krävs då att beslut om att inleda förun-

dersökning inte fattats. Ett annat undantag från huvudregeln om att det endast är åkla-

gare eller polisman vid SU som får hålla förhör finns i 13 §. Enligt denna bestämmelse 

får förhör hållas av en polisman, som inte tillhör SU, om ett förhör inte utan fara kan 

skjutas upp. Den som då håller förhöret ska vara anställd vid en annan enhet inom myn-

digheten, alltså inte tillhöra samma enhet, eller vid annan myndighet och ha högre be-

fattning än den som förhörs, om inte åklagaren av särskilda skäl bestämmer något annat. 

När det kommer till beslut om att lägga ner förundersökning är det alltid åklagaren som 

fattar sådant beslut, oberoende av om det är SU eller polismyndigheten som utrett ären-

det, vilket framgår av förordningens 10 §.  

 

Som visat är huvudregeln att det är åklagaren som leder brottsutredningen och ger di-

rektiv om vilka åtgärder som ska företas. Det är också åklagaren som slutligen bestäm-

mer i ärendet. Polisens uppgift i utredningsarbetet, som sker vid SU, är att bistå åklaga-

ren och hjälpa till med konkreta utredningsåtgärder, såsom att hålla förhör.
42

 Förhören 

hålls i princip alltid av de anställda vid SU. Åklagaren kan ibland sitta med och lyssna, 

men leder inte själv ett förhör.
43

  

 

När det gäller beslut om straffprocessuella åtgärder, exempel på sådana åtgärder är be-

slag, husrannsakan, telefonavlyssning m.m., är det åklagaren som svarar för dessa, en-

ligt förundersökningskungörelsen (1947:948) 3a §,.En enskild polisman är således inte 

tillåten att använda straffprocessuella åtgärder utan godkännande från åklagare.  

4.2  Organisationen  

 

4.2.1 Bakgrund 

 

Regeringen meddelade ett kommittédirektiv den 8 juli 2010 om behovet av ny organi-

sation för polisen, Dir 2010:75. Kommittén, som kom att benämnas som Polisorganisat-

                                                        
42 SOU 2012:13 s. 278. 
43 SOU 2003:41 s. 125. 
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ionskommittén, lämnade in betänkandet SOU 2012:13: En sammanhållen svensk polis 

och föreslog en omorganisering av polisorganisationen som innebar att hela organisat-

ionen blev en enda myndighet – Polismyndigheten. I enlighet med förslaget tog man 

bort Rikspolisstyrelsen och 21 polismyndigheterna och samlade istället allt under Po-

lismyndigheten. Den nya organisationen kom på plats den 1 januari 2015.
44

   

 

För att nya Polismyndigheten skulle kunna komma igång med verksamheten den 1 ja-

nuari 2015 utsåg regeringen en särskild utredare, Thomas Rolén, som fick i uppdrag att 

besluta om och vidta de åtgärder som krävdes för att anpassa verksamheten till en sam-

lad myndighet. Denna kommitté kom att kallas för Genomförandekommittén.  

 

Vad gäller internutredningsverksamheten fick kommittén i uppgift att förbereda inrät-

tandet av en egen särskild avdelning för denna samt företa behövliga åtgärder för att 

anpassa verksamheten till en samlad myndighet. I kommittédirektivet klargjorde rege-

ringen sina ståndpunkter om verksamhet och dess organisatoriska utformning. Rege-

ringen framförde bl.a. att de delade Polisorganisationskommitténs bedömning om att 

internutredningsverksamheten ska ingå i Polismyndigheten som en enskild avdelning.
45

 

Enligt regeringen är det kvaliteten i dessa utredningar som är avgörande när det kommer 

till förtroendet för verksamheten och för att kunna garantera en hög kvalitet är det vik-

tigt att det finns en bred kompetens och erfarenhet av utredningsverksamhet. Detta me-

nade regeringen bäst garanterades om verksamheten låg kvar inom polisen. Av kommit-

tédirektivet framgår det vidare att det är regeringens mening, i likhet med Polisorgani-

sationskommitténs betänkande, att chefen för verksamheten ska utses av regeringen, att 

verksamheten får en egen anslagspost samt att Polismyndighetens insynsråd och reg-

ionpolisråden får i uppgift att följa upp verksamheten med särskilda utredningar (se 

avsnitt; Särskilda utredningar).
46

 

 

Som ett led av Genomförandekommitténs arbete bildades projekt, OP-9, Avdelningen 

för särskilda utredningar. Projektgruppen presenterade sitt förslag i 30 juni 2014 och 

                                                        
44  Prop. 2012/13:1, utgiftsområde 4, s. 47 f. 
45 Dir. 2012:129 – Ombildningen av polisen till en sammanhållen myndighet. 
46 A.a.s. 
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verksamheten är i princip på plats enligt rapporten. Vissa beslut om organisationen fat-

tades emellertid av den särskilda utredaren redan 15 maj 2014.
47

  

 

4.2.2 Särskilda utredningar (SU) 

 

Av PL 2 b § p 2 framgår det att det inom Polismyndigheten ska finnas en avdelning som 

ansvarar för handläggningen av ärenden om brott mot anställda inom polisen, åklagare 

och domare. Denna avdelning kallas för Avdelningen för särskilda utredningar (SU), 

tidigare kallat för Avdelningen för Interna utredningar (IU). Utredningsverksamheten 

var tidigare organiserad som en del av polismyndigheterna, den ingick alltså i den ordi-

narie verksamheten. Detta kom att ändras från och med 1 januari 2011 och utrednings-

verksamheten fick en egen avdelning inom Rikspolisstyrelsen som blev fristående från 

den övriga polisverksverksamheten. Idag är Särskilda utredningar fristående övrig po-

lisverksamhet, i form av en egen avdelning, och lyder under Polismyndigheten.
48

  

 

För verksamheten ansvarar en chef, som utsetts av regeringen. Under chefen finns ett 

kansli som ansvarar för att samordna alla inkomna anmälningar. Avdelningskansliet har 

sitt säte i Stockholm. Under avdelningskansliet finns det sex stycken utredningsenheter, 

Mitt, Nord, Stockholm, Syd, Väst och Öst. Utredningsenheternas ansvarsområde kan 

enkelt sägas bygga på en geografisk uppdelning, enheterna har alltså ansvar för de orter 

som ligger närmast. För varje enhet finns det en ansvarig chef och denna har skyldighet 

att direktrapportera till avdelningschefen. Alla sex regionala utredningsenheter har i 

princip samma ansvarsområden. Det kan emellertid skiljas på hur många ärenden som 

kommer in till respektive enhet.
49

 

 

Vid SU arbetar poliser som har lång erfarenhet av utredningar. Det rekryteras genom 

vanliga platsannonser och det finns inga särskilda regler om karantänstid, alltså inga 

bestämmelser som innebär att de som nyrekryteras till utredningsenheten ska ha varit 

frånskilda från ordinarie polisverksamhet. De anställda på SU får emellertid inte hand-

lägga ärenden som härrör från en enhet som denne tidigare arbetat vid, eftersom det kan 

                                                        
47 Rapport från OP-9, Avdelningen för särskilda utredningar och www.polisen.se, sökord: Om polisen, Styrning och 

granskning, Särskilda utredningar 3/5-15.  
48 SOU 2012:13 s 277, Rapport från OP-9, Avdelningen för särskilda utredningar s. 7 
49 Rapport från OP-9, Avdelningen för särskilda utredningar s. 8. 

file:///C:/Users/rahort/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.polisen.se
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ge upphov till jäv. 
50

 Hela verksamheten utgörs av 55 medarbetare, inklusive chefer och 

civilanställda.
51

  

 

Enheten handlägger alla anmälningar mot polisanställda, oavsett om brottet har sam-

band med arbetet eller inte. Avdelningen handlägger utöver det nämnda anmälningar 

mot polisstudenter och personer som arbetar på uppdrag av polisen samt ärenden som 

handhas av Särskilda åklagarkammaren, SÅ (se avsnitt om Särskilda åklagarkamma-

ren).
52

  

Hur ett ärende hamnar hos SU kan variera, antigen genom att någon gör en anmälan hos 

Polismyndigheten som sedan överför anmälan elektronisk till SU, någon skickar in en 

skrivelse om uppgifter om ett brott eller felaktigt beteende antigen till Polismyndigheten 

eller direkt till SU, Polismyndigheten upprättar själv en anmälan som överlämnas till 

SU, någon ringer antigen till polismyndigheten eller direkt till SU och vill göra en an-

mälan. En anmälan kan även upprättas av SU själva.
53

 

 

4.2.3 Särskilda åklagarkammaren 

 

Särskilda åklagarkammaren, tidigare kallat Riksenhet för polismål, RIP, leder alla ut-

redningar som rör brottsutredningar kring poliser, åklagare, domare, riksdagsmän och 

vissa andra befattningshavare som misstänks för brott. Det är åklagaren vid SÅ som är 

förundersökningsledare i dessa fall, oavsett brottets allvarlighet. Kammaren är under-

ställd riksåklagaren och leds av en överåklagare. Ett krav för att jobba inom SÅ är att 

som lägst inneha titeln som chefsåklagare. Anledningen till att så är fallet är för att 

åklagarna vid kammaren ska kunna arbeta skilt från den övriga åklagarverksamheten. 

Vid enheten arbetar drygt femton medarbetare.
54

  

 

SÅ har kansli i Malmö, men det finns även åklagare i Stockholm och Göteborg och 

Umeå.  Av de sex utredningsenheterna inom SU så är tre samlokaliserade med SÅ.
55

   

 

                                                        
50 Se jävsbestämmelserna i  Förvaltningslagen (1986:223), FL, 11 – 12 §§. 
51 Rapport från OP-9, Avdelningen för särskilda utredningar s. 11. 
52 Förordning (SFS 2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen osv. 6 §. 
53 IU:s årsrapport 2013, s.7. 
54 http://www.aklagare.se/Sok-aklagare/Sarskilda-aklagarkammaren/ 23/4-15.  
55 http://www.aklagare.se/Sok-aklagare/Sarskilda-aklagarkammaren/ 23/4-15.  

http://www.aklagare.se/Sok-aklagare/Sarskilda-aklagarkammaren/
http://www.aklagare.se/Sok-aklagare/Sarskilda-aklagarkammaren/
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4.2.4 Allmänhetens insyn – Insynsråd och regionpolisråd 

 

I enlighet med Polisorganisationskommitténs betänkande har insynsråd, på nationell 

nivå och på regional nivå, inrättats för Polismyndigheten. Vid varje polisregionråd finns 

ett regionpolisråd. Regionpolisråden har till uppgift att följa verksamheten som omfattas 

av förordning (2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom 

polisen och vissa andra befattningshavare inom den egna regionen och regelbundet rap-

portera in sina iakttagelser och erfarenheter till Polismyndighetens insynsråd. Syftet 

med den kontinuerliga rapporteringen som regionpolisråden ska ge till det nationella 

insynsrådet är att få en samlad kunskap om vilka typer av brottsanmälningar som görs 

mot polisanställda samt andra typer av anmälningar och klagomål, t.ex. bemötandefrå-

gor. På följande sätt kan insynsrådet få en bättre förståelse över vilket behov det finns 

för att ändra arbetsrutinerna inom Polismyndigheten och behovet av kompetensutveckl-

ing. Vidare kommer denna kunskap att lämnas över till rikspolischefen.
56

  

 

Bakomliggande syftet med inrättandet av dessa råd är att använda dem som ett verktyg 

för att öka allmänhetens insyn i polisverksamheten. Enligt kommittén ska inrättandet av 

insynsråd och regionpolisråd förstås utifrån den särskilda roll polisen har i samhället. 

Kommittén menade att polisens rätt att använda våld och de särskilda befogenheter po-

lisen har ökar behoven av allmänhetens insyn och en demokratisk kontroll av verksam-

heten. Vidare anförde kommittén att kraven som ställs på polisen därför bör vara högre 

än de krav som ställs på andra myndigheter. Detta för att bibehålla allmänhetens förtro-

ende för polisen och för dess legitimitet. Mot bakgrund till syftet med inrättandet av 

insynsråd menade referensgruppen för ”Insynsråd och regionpolisråd” att det var viktigt 

att de ledamöterna som sitter i dessa råd har partipolitisk bakgrund och därför är leda-

möterna representanter från de olika riksdagspartierna. Dessa utses av regeringen på 

bestämd tid och samtliga riksdagspartier har rätt att nominera minst en ledamot till Po-

lismyndighetens insynsråd och till de sju olika regionpolisråden och resterande platser 

fördelas proportionellt utifrån valresultatet till riksdagen. Antalet ledamöter i råden är 

15 stycken. Till det nationella insynsrådet är samtliga sju regionpolisråden represente-

rade.
57

  

 

                                                        
56 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten, Ju 2012:16, Insynsråd och regionpolisråd s. 3 och OP-9 s. 18 
57 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten, Ju 2012:16, Insynsråd och regionpolisråd s. 7 ff.  
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4.3 Sammanfattning 

 

Enligt svensk rätt föreligger absolut åtalsplikt samt absolut förundersökningsplikt. För 

att åklagaren ska kunna väcka åtal räcker det emellertid inte med att ett brott har be-

gåtts, utan denne måste också kunna - utifrån objektiva grunder – förutse en fällande 

dom.  

 

När poliser misstänks för att ha begått ett brott är det Särskilda utredningar, SU, inom 

Polismyndigheten som handhar utredningen. Denna avdelning är avskild från övrig po-

lisverksamhet och består av ett kansli med sex utredningsenheter under sig. Chefen för 

kansliet utses av regeringen. Vid avdelningen arbetar poliser som särskilda utredare och 

det är de som sköter det praktiska utredningsarbetet. Dessa jobbar under ledning av 

åklagare, som är den som leder och fattar besluten gällande inledande av förundersök-

ning och i åtalsfrågan. Det finns således ett krav om omedelbart åklagarinträde vid 

brottsutredningar mot polisanställda. Alla anmälningar som kommer till SU, eller upp-

rättats av SU, ska omedelbart överlämnas till åklagare för bedömning av om förunder-

sökning ska inledas och vilka utredningsåtgärder som ska vidtas. Genomgången ovan 

visar att påståendet om att polisen utreder sina egna brott är alltså en sanning med modi-

fikation. Förvisso stämmer det att polisen har en stor inblandning i polismålen, vilket 

gör det intressant att diskutera om denna ordning är förenligmed grundlagen. Det är 

emellertid inte så att det är polisen själv som avgör hur förundersökningen ska ledas 

eller om åtal ska väckas, utan åklagaren.  Polisen bidrar till utredningen genom konkreta 

utredningsåtgärder men åklagaren är den ytterst ansvariga i ärendet. 

 

Vidare är handläggningen av ärenden där polisanställda misstänks för brott reglerad i 

förordning (SFS 2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom 

polisen och vissa andra befattningshavare. Förordningen kompletteras av generella reg-

ler i RB om förundersökning.   

 

Vid varje polisregionråd finns ett regionpolisråd. Regionpolisråden har till uppgift att 

följa verksamheten med Särskilda utredningar inom den egna regionen och regelbundet 

rapportera in sina iakttagelser och erfarenheter till Polismyndighetens insynsråd. Vidare 

kommer denna kunskap att lämnas över till rikspolischefen. Bakomliggande syftet med 

inrättandet av dessa råd är att använda dem som ett verktyg för att öka allmänhetens 
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insyn i polisverksamheten. Insynsrådens betydelse för allmänhetens förtroende för ut-

redningsverksamheten samt objektiviteten i utredningarna kommer att diskuteras vidare 

i analys avsnittet.  

 

Som visat så är det ingen stor skillnad mellan dåvarande ordning, dvs. före omorganisat-

ionen och nuvarande ordning. Den kritik som lyfts fram, se särskilt avsnitt om Ansvars-

utkrävande, är således fortfarande relevant att bringa fram.  

 

5 Allmänhetens förtroende  

 

5.3 Allmänhetens förtroende 

 

Det finns i dagsläget inga undersökningar som visar allmänhetens förtroende för intern-

utredningsverksamheten. Dock finns det undersökningar som utförs av bl.a. Brottsföre-

byggande rådet, BRÅ, och SOM – institutet vid Göteborgs universitet som visar att all-

mänhetens förtroende för polisen generellt är relativt stort.
58

 Enligt den Nationella 

trygghetsundersökningen 2014 om utsatthet, otrygghet och förtroende, som BRÅ ge-

nomfört, är förtroendet för polisen är relativt högt. I undersökningen som sträcker sig 

mellan åldrarna 16 -79 år uppger 60 procent att de har ett stort förtroende för polisen 

och rättsväsendet i sin helhet. Det finns dock en diskrepans mellan de som anger att de 

blivit utsatta för brott, anmält brott eller varit vittne till brott och befolkningen i övrigt. 

Personer som på något sätt kommit i kontakt med brott har ett lägre förtroende för poli-

sen, bland denna grupp är det 51 procent som har stort förtroende för rättsväsendet i sin 

helhet.
59

  

 

Att förtroendet är lägre bland de personer som på något sätt utsatts för ett brott gör att 

det är befogat att ställa frågan huruvida gällande regelverk påverkar förtroendet för po-

lisen bland dem som utsatts för eller bevittnat brott på ett negativt eller positivt sätt? 

Dock är det enligt min mening inte tillräckligt att konstatera att polisens internutred-

ningar är förenligt med objektivitetsprincipen, alltså att allmänheten inte ifrågasätter 

objektiviteten i dessa utredningar genom att peka på att allmänheten generellt sett har 

                                                        
58 Den nationella SOM – undersökningen 2013.  
59 BRÅ, NTU 2014 s. 122. 
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stort förtroende för polisen, vilket har varit ett argument i tidigare utredningar
60

, se när-

mare avsnitt om tidigare utredningar. Det kan mycket väl vara så att förtroendet hos 

dem som på något sätt kommit i kontakt med internutredningar inte är detsamma som 

hos övriga delen av befolkningen. Frågan är helt vad man bör lägga störst vikt vid, all-

mänhetens förtroende i generella termer eller förtroendet hos de grupper som på ett eller 

annat sätt kommit i kontakt med polisen. Enligt min mening är den sistnämnda gruppen 

mer intressant, eftersom det är de som blivit föremål för myndighetens maktutövning.  

5.4 Kårandan 
 
Annika Norée, docent och universitetslektor i straff- och polisrätt, skriver att det inom 

polisen är förhållandevis vanligt att vara tyst om en kollega gjort något fel. Det är inte 

heller vanligt att en polis vittnar mot en annan kollega inför domstol.
61

  Med denna bild 

i bakgrunden bör det vara ännu viktigare att det finns en ordning där objektivitet inte 

kan ifrågasättas, åtminstone inte att detta är den främsta kritiken mot gällande ordning-

en. Studier som denna kan användas för att bestyrka allmänhetens uppfattning av inter-

nutredningar inom polisen, detta trots att det inte är de enskilda poliskollegorna som 

genomför utredningen. Oavsett om det inte är kollegor - poliser från samma distrikt - 

som handlägger ärendena så kan det räcka att det finns en uppfattning om en s.k. kå-

randa för att objektiviteten ska ifrågasätts. 

                                                        
60 Se bl.a. SOU 2007:5 s. 267. 
61 Norée, Annika, s. 159. 
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6 Tidigare utredningar och rapporter 
 

6.1 Inledning 

 

Frågan om handläggningen av brottsutredningar mot anställda inom polisen har upp-

märksammats i flera utredningar. Historiskt sett har det i princip alltid varit poliser som 

drivit ärendena och åklagare har varit förundersökningsledare.
62

 Denna del av uppsatsen 

är ämnad att ge en överblick av utvecklingen, i syfte att öka förståelsen för nuvarande 

ordning och följa resonemanget som följer av dessa utredningar.   

 

6.1.1 SOU 1975:20 – Anmälan mot polisman
63

  

 

År 1973 utsåg regeringen en särskild utredare som fick i uppdrag att se över förfarandet 

vid utredningar av brott eller andra lagöverträdelser begångna av anställda inom polis-

väsendet. I uppdraget ingick bl.a. att se över möjligheten att handläggningen framgent 

sköttes av personer som var helt fristående från polisen. Regeringen menade att en så-

dan ordning skulle vara mer passande utifrån objektivitetssynpunkt, både från polisens 

del och från allmänhetens synpunkt.
64

  

 

Vid denna tidpunkt fanns inga särskilda regler för handläggningen av brottsutredningar 

mot polisanställda. Hur dessa ärenden kom att hanteras kom därför att skiljas avsevärt 

beroende på vart i landet man befann sig. Detta kom att leda till frågan om åklagarin-

träde och vem inom polisen som skulle leda utredningen när ärendet inte lämnades över 

till åklagare. Utredningen ansåg att dåvarande ordning för internutredningar, där poliser 

kunde bli förhörda av sina egna kollegor, bäddade för att objektiviteten skulle kunna 

ifrågasättas. Kommittén tvivlade emellertid inte på att internutredningarna mot polisan-

ställda bedrevs på ett objektivit sätt utan påpekade bara att det fanns en överhängande 

risk för kritik, eftersom att det kunde uppfattas som att utredningarna inte genomfördes 

på ett objektivit sätt.
65

  

 

                                                        
62 SOU 2003:41 s. 105. 
63 SOU 1975:20. 
64 SOU 1975:20 s. 17.  
65 SOU 1975:20 s. 53 ff.  
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I betänkandet, Särskilda regler för handläggningen av anmälan mot polisman SOU 

1975:20, avfärdades idén om att inrätta ett särskilt utredningsorgan som skulle vara fri-

stående från polis och åklagare. Betänkandet lyfte fram ett antal olika nackdelar med ett 

sådant organ. Bland annat framfördes att det utifrån effektivitet och kvalitetssynpunkter 

krävdes att organet anställde f.d. poliser, vilket de menade skulle förfela syftet med det 

nya organet. Däremot föreslog utredaren andra åtgärder i syfte att undanröja misstro om 

utredningarnas objektivitet. I betänkande föreslog utredaren ett obligatoriskt åklagarin-

träde vid samtliga ärenden som rörde anställda inom polisen som misstänktes för brott. 

Vidare gav utredaren förslag om att inrätta särskilda utredningsenheter i Stockholm, 

Göteborg och Malmö som skulle handlägga alla ärenden som rörde anmälningar mot 

polisanställda. Utredaren förslog utöver det nämnda att enskilda medborgare skulle få 

större insyn i utredningsverksamheten. Detta skulle ske genom s.k medborgarvittnen, 

vilket innebar att vanliga medborgare skulle få rätt att närvara vid förhören under förun-

dersökningen. Betänkandet kom emellertid inte att leda till någon lagstiftning. Emeller-

tid fattade Riksåklagaren, i samråd med Rikspolisstyrelsen, föreskrifter som innebar att 

en anmälan mot anställd inom polisen skulle – utan dröjsmål – överlämnas till åklagare 

för prövning i förundersökningsfrågan. Utöver det inrättade Rikspolisstyrelsen särskilda 

interutredningsenheter i tidigare polisdistrikten i Stockholm, Göteborg och Malmö.
66

 

 

6.1.2 SOU 1979:71 – Handläggningen av anmälningar mot polispersonal 

 

Det tog inte många år innan frågan om brottsutredningsförfarandet mot polisanställda 

togs upp igen. År 1977 tillsattes en kommitté som bl.a. fick i uppdrag att se över frågan 

om internutredningar inom polisen. I linje med vad den särskilda utredaren uttalat i ut-

redningen dessförinnan – om risken för att utredningarna utåt sett inte upplevs skötas på 

ett objektivt sätt - ansåg regeringen det angeläget att hitta en fungerande lösning i frå-

gan. Ambitionen var att öka förtroendet för utredningarna och komma till rätta med den 

kritik som lyfts fram i den allmänna debatten vid flera tillfällen.
67

 

 

Kommittén presenterade bl.a. följande förslag; att åtminstone en del av förhörspersona-

len skulle vara oberoende från polisen och föreslog att det skulle finnas särskilda utred-

ningssektioner vid vissa länsstyrelser. Till skillnad från 1975 års utredning öppnade 

                                                        
66 SOU 1975:20 s.53 ff.  
67 SOU 1979:71 – Handläggningen av anmälningar mot polispersonal. 
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kommittén upp för att utredningar även fortsättningsvis skulle kunna utföras av polis-

män, men att regeringen då borde överväga frågan om att inrätta ett särskilt organ som 

var fristående från polisen. Förslaget var att inrätta fem särskilda utredningsenheter 

inom åklagarmyndigheten som skulle ta hand om handläggningen av ärenden som rörde 

anmälningar mot polisanställda, med undantag för bagatellartade anmälningar och ären-

den. Vidare föreslog kommittén att en ny ordning skulle upprättas som innebar att insy-

nen i verksamheten skulle ökas genom de lokala polisstyrelserna. För att upprätthålla en 

hög kvalitet i utredningarna föreslog kommittén att vid de särskilda utredningsenheterna 

skulle polisutbildad personal agera förhörsledare o.s.v. Arbetsgivare för dessa enheter 

skulle vara åklagarmyndigheten. De som arbetade inom de särskilda utredningsenheter-

na skulle inte ha samma befogenheter som en polisman i vissa beslut, såsom beslut om 

tvångsåtgärder, utan istället ville man att beslut som tvångsåtgärder mot polisanställda 

skulle fattas av åklagare. Detta tillvägagångssätt skulle leda till att polisens del i förun-

dersökningarna av det aktuella slaget skulle reduceras till att endast bistå åklagaren att 

verkställa beslutade tvångsåtgärder.
68

 

 

Förslaget togs upp i 1981 års budgetproposition. Departementschefen, DepCh, uttryckte 

sig skeptisk till förslagen i betänkandet, främst på grund av det ekonomiska läget. Vi-

dare pekade DepCh på att flera remissinstanser ansåg att rådande ordning redan tillgo-

dosåg kravet på rättsäkerhet och objektivitet. Mot bakgrund av detta kom inte betänkan-

det att leda till några rättsliga åtgärder för inrättande av särskilda utredningsenheter. 

Däremot ledde betänkandet till att andra regler om handläggningen av brottsanmälan 

mot polisanställda meddelandes, dessa kom till uttryck i dåvarande polisinstruktioner 

(1972:511). Bland annat infördes obligatoriskt åklagarinträde vid handläggningen av 

brottsanmälningar mot anställda inom polisväsendet.
69

, något som även lyft upp i 1975 

års utredning. 
70

 

 

Förslagen i budgetpropositionen fick vidare justitieutskottet att skriva ett betänkande i 

frågan om inrättande av särskilda utredningsenheter. Utskottet ansåg att det var oerhört viktigt 

att få till en ordning för handläggningen av ärenden av det aktuella slaget som både tog hän-

                                                        
68 SOU 1979:71 s. 57. 
69 Prop 1980/81:100 bilaga 5 s. 36 f.  
70 SOU 1975:20 s.53 ff. 
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syn till att allmänhetens förtroende för polisorganisationen upprätthölls samtidigt som 

den levde upp till kraven på rättsäkerhet och objektivitet.
71

 

 

6.1.3 DS Ju 1984:10: Anmälningar mot polisen 

 

Som ett resultat av justitieutskottets uttalande (se ovan) fick kommittén i 1981 års po-

lisberedning ge ett tilläggsdirektiv, som innebar att beredningen skulle se över den aktu-

ella ordningen och finna en lösning där handläggningen inte kunde ifrågasättas på punk-

ten att utredarna påverkades av ovidkommande faktorer, som exempel faktum att båda 

var poliser. Beredningen kom fram till bedömningen att en organisatorisk förändring 

inte var rätt väg att gå för att vinna allmänhetens förtroende. Detta eftersom organisato-

riska förändringar inte var en effektiv metod för att komma åt felaktiga uppfattningar 

som allmänheten hade om nuvarande förfarande, enligt beredningen. En mer effektiv 

metod var att istället lägga resurser på förebyggande insatser, som exempelvis vidareut-

bildningar för poliser i yrkesetiska frågor. Med anledning av det ansåg beredningen att 

utredningarna även framöver regelmässigt borde handläggas inom det ordinarie syste-

met för brottsutredningar.
72

 Däremot föreslog beredningen att Justitieombudsmannen, 

JO, skulle kunna få möjlighet att efterhandsgranska samtliga utredningar samt kunna 

överta utredningen i sin helhet eller i den del som ansågs behövlig.
73

 Polisberedningens 

förslag resulterade emellertid inte i några större förändringar rörande om utredningsför-

farandet, utan dåvarande ordningen fortsatte att gälla. 
74

  

 

6.1.4 Justitieombudsmannens skrivelse till Justitiedepartementet i juni 2000 

  

Justitieombudsmannen lämnade in en skrivelse i juni 2000 till Justitiedepartementet 

som bl.a. lyfte upp frågan om formerna för handläggning av brottsanmälningar mot po-

lisanställda. Den bakomliggande faktorn till skrivelsen var den omfattande granskning 

JO genomförde av internutredningsverksamheten vid ett antal polismyndigheter under 

åren 1998 och 1999. Bakgrunden till beslut om granskning var den kritik som lyftes upp 

i den allmänna debatten om att ”polisen utreder polisen”. JO granskade sammanlagt 

                                                        
71 JuU 1980/81:33. 
72 Ds Ju 1984:10 s. 51.   
73 Ds Ju 1984:10 s. 51.  
74 Prop. 1985/86:100 bil. 4 och 53 f. och bet. 1985/86:JuU32. 
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3000 ärenden. Syftet med skrivelsen var enligt JO att lämna sin syn på internutrednings-

förfarandet inom polisen.
75

 

 

I inledningen av skrivelsen framförde chefs JO Eklundh att handläggningen av anmäl-

ningar mot anställda inom polisen skulle bedrivas på ett sådant sätt att objektiviteten i 

utredningarna inte på något sätt kunde ifrågasättas. Därför menade JO att det inte var 

nog att visa att utredningarna faktiskt bedrivits på ett objektivt sätt, utan även formen 

för handläggningen av dessa ärenden skulle vara utformad på ett sådant sätt att det inte 

kunde ge upphov till ett ifrågasättande av opartiskheten. Följaktligen påpekade JO att 

för att allmänhetens förtroende för verksamheten skulle kunna vidhållas var det av be-

tydelse att anmälningar mot polisanställda utreddes skyndsamt och att det utrednings-

verksamheten bedrevs av personal som levde upp till höga krav i fråga om erfarenhet, 

omdöme, noggrannhet och kompetens.
76

  

 

När det kom till frågan om att inrätta en ny ordning för handläggningen av anmälningar 

mot polisanställda pekade JO på flera saker som talade för att frågan återigen borde 

prövas. Att ha en ordning där ett fristående organ skötte handläggningen skulle kunna 

leda till att man åtminstone kom i underfund med vissa av bristerna i det aktuella syste-

met, menade JO. Det var problematiskt, särskilt utifrån ett medborgarperspektiv, att 

anmälningar mot poliser inte hade samma prioritet som brottsanmälningar i övrigt och 

att dessa ärenden skulle ställas mot andra uppgifter polisen hade att sköta. JO menade 

att polismålen och övriga ärenden ställdes i konkurrens mot varandra, konkurrens om 

polismyndighetens resurser och där skulle att polismålen riskera att få stå tillbaka.
77

 

 

Vidare ansåg inte JO att det fanns anledning att kritisera utredningsarbetet som de en-

skilda handläggarna vid internutredningsenheterna genomförts, utan dessa menade JO 

var av god kvalitet.  Dock riktades det – för ett mängd ärenden - kritik mot åklagarna 

som varit med och lett dessa utredningar. JO riktade skarp kritik mot att åklagarna i 

flertal av fallen särbehandlat poliser och tillämpat reglerna om inledande av förunder-

sökning annorlunda när det rört sig om en polis. Detta föranledde att JO fann det ange-

läget att i skrivelsen särskilt betona åklagarens roll som den opartiska samt den som ska 

                                                        
75 JO 2000/01 s. 204. 
76 A.a s.205. 
77 A.a.s.205.  
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kontrollera att polisen upprätthåller en god kvalitet i utredningsarbetet. Det faktum att 

åklagarväsendet var skilt från polisen var något som bäddade för att åklagaren agerade 

med den opartiskhet som reglerna gav uttryck för, enligt JO. Mot bakgrund av att det i 

majoriteten av fallen där JO funnit fel var åklagare inblandade påpekades vikten av att 

tillsynen inte bara avsåg polisen utan också åklagarens roll i sammanhanget. 
78

 

 

6.1.5 SOU 2003:41: Förstärkt granskning av polis och åklagare  

 

 

Det tog inte lång tid efter att JO lämnat in sin skrivelse för frågan om internutrednings-

förfarandet inom polisen att återigen blev föremål för en statlig utredning. År 2000 till-

sattes en parlamentarisk sammansatt kommitté, som fick i uppdrag att granska frågan 

om tillsynen över Polisen och Åklagarmyndigheten. En viktig del i kommitténs uppdrag 

var emellertid att se över frågan om att inrätta ett fristående tillsynsorgan, vars uppgift 

skulle vara att utöva tillsyn över brottsutredandeverksamheten inom polisen och åkla-

garväsendet. Det tillkom därför en kommitt att se över regleringen, organisationen, ruti-

nerna för handläggningen för brottsanmälningar och klagomål mot anställda inom poli-

sen och åklagarväsendet levde upp till de höga krav som ställs på denna typ av verk-

samhet. Därmed kom kommittén att ägna en del tid till att utreda frågan internutred-

ningsverksamheten på nytt.
79

 

 

I betänkandet som presenterades riktades ingen kritik mot utredningsverksamheten som 

avsåg brottsmisstankar mot polisanställda, utan snarare påpekades det att utredningarna 

hållit god kvalitet och att inga ovidkommande hänsyn tagits vid genomförandet. Dock 

var frågan om allmänhetens förtroende för verksamheten av så stor betydelse att kärnan 

i uppdraget att bli att lämna förslag i syfte att stärka medborgarnas förtroende för utred-

ningsförfarandet.  

 

Kommittén diskuterade fyra olika huvudalternativ för hur ordningen skulle kunna se ut 

för att allmänheten skulle få större förtroende för utredningsverksamheten som hand-

lägger brottsutredningar mot poliser.  Det första alternativet som diskuterades var den 

dåvarande norska modellen, s.k. SEFO - modellen. Denna ordning innebär att det är ett 

från polisen och åklagarväsendet fristående utredningsorgan som sköter hela förunder-

                                                        
78 JO 2000/01 s .210.  
79 SOU 2003:41 s. 33. 
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sökningsförfarandet. Bland de som arbetade inom organet fanns det bland annat do-

mare, åklagare och andra yrkesgrupper. Spridningen av olika bakgrunder menade kom-

mittén gynnade utredningsverksamheten, eftersom det kom in annan kunskap än den 

polisen besatt. Det fanns emellertid vissa nackdelar med SEFO – modellen menade 

kommittén. Bland annat att organen inte kunde anses var helt fristående från polisen 

eftersom det faktiska utredningsarbetet sköttes av poliser. Kommittén ifrågasatte således 

om denna modell verkligen skulle kunna bidra till att allmänhetens förtroende för utred-

ningsarbetet ökade. Som stöd för sin tes om att ett fristående organ inte skulle leda till 

någon bättring avseende förtroendet för brottsutredningar mot poliser hänvisade man till 

de norska erfarenheterna. Vidare skulle denna modell innebära ökade kostnad för sta-

ten.
80

  

 

Det andra alternativet som diskuterats var Ekobrottsmyndighetensmodell. Denna inne-

bär att en ny åklagarmyndighet under Riksåklagaren skulle inrättas. Vid myndigheten 

skulle åklagare och poliser arbeta och dessa skulle handha hela utredningsarbetet samt 

förundersökningen. Dock kritiserade kommittén modellen för att endast innebära kos-

metiska skillnader i förhållande till befintlig ordning. Inte heller denna modell skulle 

leda till anmärkningsvärda förbättringar i förtroendeaspekten för utredningsarbetet.
81

   

 

Som tredje alternativ lyftes den s.k. domstolsprövningsmodellen, vilket skulle innebära 

att en målsägande skulle ha rätt att till domstol överklaga beslut där åklagaren valt att 

inte inleda förundersökning eller inte väcka åtal. Domstolen skulle, enligt domstols-

prövningsmodellen, kunna besluta om förundersökning ska inledas, åtal ska väckas och 

upphäva beslut om åtalsunderlåtelse. Modellen har enligt beredningen vissa tungt 

vägande nackdelar. Den största kritiken mot denna modell är att den äventyrar hela rätt-

systemet genom att sudda ut gränserna mellan rättsystemets aktörer. Risken med denna 

modell är att förtroendet för domstolarna istället minskar.
82

  

 

Det fjärde och sista alternativet var att göra förbättringar inom ramen för gällande ord-

ning. Internutredningarna skulle i stort sett behållas i sin nuvarande form men vissa för-

                                                        
80 SOU 2003:41 s.190 f.  
81 A.a.s.190 f.  
82 SOU 2003:41 s. 191. 
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bättringar skulle göras, bland annat skulle utomståendes insyn för utredningarna utökas 

och informationen till allmänheten om verksamheten skulle förbättras.
83

  

 

Efter att vägt dessa fyra alternativ mot varandra kom kommittén fram till att den dåva-

rande ordningen för handläggningen av anmälningar mot polisanställda i princip skulle 

förbli oförändrad. Emellertid föreslogs det vissa ändringar, däribland att möjligheten för 

utomstående att få insyn i brottsutredningarna och informationen om verksamheten till 

allmänhen skulle förbättras, vid handläggningen av dessa ärenden skulle det dels finnas 

särskilt utsedda åklagare och dels särskilda utredningsenheter inom polisen och att lek-

mannainsynen blev bättre genom att polisstyrelserna vid varje polismyndighet där inter-

nutredningsenheterna var placerade skulle utse minst två personer som följde verksam-

heten.
84

 

 

6.1.6 SOU 2007:5: Summa Summarum – en fristående myndighet för utredning av 

anmälningar om brott av poliser och åklagare?  

 

Kort efter att utredningen SOU 2003:41 presenterat sitt betänkande, där en del av upp-

draget var att se över frågan om inrättande av särskild, fristående tillsynsorgan över 

brottsutredningsverksamheten inom polis och åklagarväsendet, beslutade regeringen att 

utse en särskild utredare som fick i uppgift att se över internutredningsförfarandet isole-

rat. Denna utredning är den senaste som haft i uppdrag att enbart se över internutred-

ningsförfarandet. Utredaren fick i uppgift att analysera regleringen, organisationen och 

handläggningsrutinerna för brottsanmälningar mot polis - och åklagaranställda. Ut-

gångspunkten i arbetet var, i likhet med tidigare utredningar, att se över internutred-

ningsförfarandet i syfte att stärka och bidra till att allmänhetens förtroende blev så stort 

som möjligt för verksamheten. Uppdraget var till skillnad från 2003 års utredning mer 

genomgripande vad gäller översynen av internutredningsverksamheten, eftersom upp-

draget koncentrerades till att enbart behandla internutredningsförfarandet.
85

  

 

En annan skillnad från tidigare utredningar var att regeringen uttryckligen i direktivet 

till kommittén ställde krav om att lämna förslag om ett särskilt, fristående utredningsor-

                                                        
83 A.a.s 191. 
84 A.a.s.190 ff. 
85 SOU 2007:5: Summa Summarum – en fristående myndighet för utredning av anmälningar om brott av poliser och 

åklagare? 
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gan för handläggning av anmälan om brott mot anställda inom polis och åklagare borde 

inrättas. Mot bakgrund av detta ingick det i uppdraget att redovisa skälen för och emot 

inrättande av ett sådant organ samt hur detta skulle kunna utformats.
86

 

 

Den särskilda utredaren lämnade in ett betänkande i januari 2007. Fördelarna med att 

inrätta en fristående myndighet som handlägger brottsanmälningar mot anställda inom 

polisen och åklagarväsendet är att det skapades förutsättningar för en mer enhetlig styr-

ning av internutredningsverksamheten. Detta var en ny aspekt som inte lyfts upp i tidi-

gare utredningar. Verksamheten bestod av sex internutredningsenheter och Riksenheten 

för polismål och genom att samla verksamheten under en myndighet skulle man kunna 

få ett övergripande och enhetlig styrning. En annan fördel med en organisatorisk fri-

stående myndighet är att verksamheten är och av gemene man också uppfattas vara obe-

roende från den övriga verksamheten inom polis – och åklagarväsendet. Myndighetens 

ställning som oberoende skulle kunna bidra till förtroendeskapande effekter, menade 

utredaren.
87

  

 

Förslaget om att inrätta ett fristående utredningsorgan skulle emellertid medföra fler 

nackdelar än fördelar. Nackdelarna med införandet av ett sådant organ är bland annat att 

det skulle leda till att det skapades ytterligare ett organ med tvångsmedelsbefogenheter 

som bedriver brottsutredningar och en ny riksåklagarorganisation. Vidare kommer inte 

det nya organet med egen personal kunna verkställa alla åtgärder som kan krävas av 

utredningarna utan kommer behöva få hjälp av polisen. Utredningsorganet kommer att 

ha behov att använda polisväsendets resurser – poliser som hjälper till i utredningen – 

och kommer mot bakgrund av det inte kunna vara helt fristående från polisen. Syftet 

med att inrätta en fristående myndighet som handlägger ärenden av aktuellt slag är att 

vinna allmänhetens förtroende. Utredningen påpekade emellertid på att misstroendet 

mot dessa utredningar inte skulle försvinna bara för att en fristående myndighet tog över 

handläggningen. Detta eftersom det fortfarande kommer vara poliser som genomför 

utredningarna. Myndigheten kommer således i fortsättningen vara beroende av polisen. 

Detta kan till viss del urholka förtroendet för verksamheten som en särskild utrednings-

enhet i egenskap av fristående myndighet avses vara garant för.
88

 

                                                        
86 A.a.s. 15 f.  
87 A.a.s. 264. 
88 SOU 2007:5 s. 267 ff.  
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När det kom till frågan om allmänhetens förtroende för internutredningsverksamheten 

framfördes att det var viktigt att internutredningsverksamheten var utformat på ett så-

dant sätt som gör att allmänheten har största möjliga förtroende samtidigt som det upp-

levs som legitim för polis – och åklagaranställda. För att kunna utföra dessa utredningar 

med hög kvalitet och på ett sätt som upplevs som legitimt för både den som är föremål 

för utredning samt för allmänheten krävs det att det vid myndigheten arbetar personer 

som är erfarna utredare med polisiära befogenheter och erfarna åklagare. Att rekryte-

ringen skulle ske från annat håll än från polisen och åklagarväsendet, skulle enligt be-

tänkandet inte vara möjligt. Vidare pekade utredningen på det faktum att ingen mätning 

av allmänhetens förtroende beträffande internutredningsverksamheten gjorts och skulle 

inte heller kunna göras på ett tillförlitligt sätt. Däremot hänvisade utredningen till 

undersökningar som SOM -institutet vid Göteborgs universitet genomfört som visar att 

förtroendet för polisens arbete allmänt sett är rätt så stort.
89

  

 

Mot bakgrund av det anförda avfärdade utredningen, likt tidigare utredningar, idén om 

att inrätta ett särskilt, fristående utredningsorgan. Det ansågs inte som rationellt att bryta 

ut en del av den brottsutredande verksamheten på detta sätt bara för att det är polisan-

ställda som är föremål för utredningen, enligt den särskilda utredaren. Inte heller vägdes 

fördelen– förtroendesynpunkten – upp mot de nackdelar som uppkommer med att införa 

ett sådant organ.
90

 Däremot kom andra förslag att läggas, bland annat om att samla in-

ternutredningsverksamheten inom en organisation under Rikspolisstyrelsen. Förslaget 

skulle medföra att verksamheten på ett mycket tydligare sätt kunde skiljas från polisens 

ordinarie verksamheten.
91

 

6.1.7 SOU 2012:13 En sammanhållen polis 

 

I betänkandet som lämnades 30 mars 2012 presenterade kommittén förslag om en helt 

ny organisation som innebär att hela polisorganisationen ska bestå av en enda myndig-

het – Polismyndigheten.
92

 Eftersom kommittén hade till uppgift att se över hela polisor-

ganisationen så ingick det även att se över internutredningsverksamheten. Utgångspunk-

ten för arbetet har varit att hitta en lösning som både bidrar till att allmänheten ska 

                                                        
89 A.a.s. 267. 
90 A.a.s. 267. 
91 SOU 2007:5 s. 268. 
92 SOU 2012:13. 
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kunna känna förtroende för brottsutredningar mot polisanställda samtidigt som verk-

samheten bedrivs med god kvalitet, en återkommande fråga som lyft upp i alla tidigare 

utredningar. Det har även varit viktigt att den valda lösningen ska bidra till att den poli-

sanställd som blir anmäld också ska kunna känna tillit för att utredningarna mot dem 

utförs med samma goda kvalitet som för andra medborgare. Mot bakgrund av detta fö-

reslog kommittén att verksamheten med särskilda utredningar, s.k. internutredningar, 

även fortsättningsvis ligger kvar inom polisen men som en egen avdelning. Verksam-

heten skulle således fortsätta vara fristående från övrig polisverksamhet. I betänkandet 

hänvisar man till 2007 års utredning och väljer att hålla sig fast vid den linjen, alltså att 

verksamheten bör skiljas från polisen övrig verksamhet genom en egen avdelning. Där-

emot bör ingen fristående myndighet inrättas.
93

 

 

Andra förslag, som berörde internutredningsverksamheten, som lades fram i betänkan-

det var att chefen för verksamheten utses av regeringen och att verksamheten får en 

egen anslagspost, Polismyndighetens insynsråd och regionalpolisråden får i uppdrag att 

särskilt följa verksamheten med särskilda utredningar, Polismyndigheten ska varje år 

lämna in en årsredovisning till regeringen för den verksamhets som bedrivits enligt för-

ordningen (2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen 

m.m. och denna ska vara offentlig samt att regeringen lämnar en årlig skrivelse till riks-

dagen med en redogörelse av verksamheten.
94

  

 

6.2 Sammanfattning  

 

Polisens internutredningar har varit en återkommande fråga under de senaste 35 åren. 

Den uppmärksamme har noterat att presenterade förslagen, frågorna och lösningsalter-

nativen på problemet inte skiljer sig mycket utan liknar snarare varandra i ganska hög 

utsträckning. Allmänt sett går det att säga att samtliga utredningarna varit relativt eniga 

och inga större förändringar föreslagits från utredning till utredning. Utredningen från år 

2012 bör ändå kunna sägas vara som inneburit ”störst” förändring vad gäller att skilja 

verksamheten från övrig polisverksamhet genom att verksamheten får en ansvarig chef 

som utses av regeringen, verksamheten får en egen anslagspost m.m.  

 

                                                        
93 A.a.s. 279 ff. 
94 A.a.s. 276. 
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Kritiken som lyfts upp i den allmänna debatten pekar på brist i objektiviteten i utred-

ningsverksamheten – poliser som utreder poliser. Ett genomgående syfte i utredningarna 

har således varit att finna en lösning, en ordning som stärker allmänhetens förtroende 

för hanteringen av brottsanmälningar mot poliser. I samtliga utredningar har man avfär-

dat tanken om att utredningarna skulle skötas av andra än poliser. Argumentet för att 

låta poliser även fortsättningsvis vara utredare i dessa mål är att poliser är bäst lämpade 

att utföra utredningarna eftersom de har stor erfarenhet av att bedriva utredningar. Och 

vill man kunna upprätthålla en god kvalitet i hanteringen av anmälningar mot anställda 

inom polisen bör det därför även fortsättningsvis vara poliser som utför de praktiska 

utredningsåtgärderna.  

 

Utredningarna från 2003 och 2007 avfärdade idén om att utredningsverksamheten 

skulle ligga hos en fristående organ. Argumentet som följde var att allmänhetens förtro-

ende för verksamheten troligtvis inte skulle öka av att det istället var ett fristående organ 

som skötte hanteringen eftersom det fortfarande skulle vara poliser som utförde det 

praktiska utredningsarbetet. Detta riskerar istället att urholka det förtroende för utred-

ningsverksamheten som den särskilda utredningsmyndigheten i egenskap av fristående 

myndighet avses vara garant för. Och eftersom ingen annan än poliser var lämpade att 

genomföra utredningsarbetet var förslaget om att inrätta ett fristående organ som hade 

hand om utredningsverksamheten kontraproduktivt.  
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7 Det norska systemet  
 

Syftet detta avsnitt är att jämföra de norska reglerna kring handläggningen av ärenden 

om brott av anställda inom polisen med de svenska. Jag avser därför inte att redogöra 

för de norska reglerna om förundersökning i allmänhet, utan i huvudsak fokusera på 

reglerna om handläggningen av polismål. Vidare kommer en kort redogörelse för hur 

verksamheten är uppbyggd.   

7.1 Bakgrund 
 
Inledningsvis är det värt att uppmärksamma att det finns stora skillnader mellan Sverige 

och Norge i frågan om hur rättsväsendet är uppbyggt, främst vad gäller frågor som rör 

handläggningen av brottmål. Polisorganisationen i Norge är uppdelad i 27 polisdistrikt 

och varje för varje polisdistrikt finns en länspolismästare som chef. Den norska polisens 

centrala ledning består av Justisdepartementet och Politidirektoratet. Det övergripande 

ansvaret för polisens verksamhet ligger på Justisdepartementet i Norge. Vidare har Poli-

tidirektoratet, som är en del av Justisdepartementet, ansvaret för bland annat för styr-

ningen och ledningen av de 27 polisdistrikten.
95

  

 

En annan viktig skillnad mellan Sverige och Norge i området som rör handläggning av 

brottmål är organiseringen av åklagarna. I Sverige är Åklagarmyndigheten en fristående 

myndighet och åklagarna är således skilda från Polismyndigheten. Åklagarna och poli-

sen är separerade från varandra, men ska jobba tätt och samarbeta med varandra enligt 

svensk rätt (PL 6 §). Norge har emellertid en annan ordning som bygger på ett tvåspå-

rigt system som innebär att Åklagarmyndigheten (Påtalemyndigheten) – på lokal nivå - 

är sammanfogade i polisorganisationen. På den lokala nivån är åklagarna och polisen i 

princip samma person. Polisorganisationen ansvarar således även för åtalsverksamheten 

på denna nivå, något som skiljer sig betydligt från det svenska systemet eftersom poli-

sen i Sverige inte på något sätt ansvar för åtalsfrågan. Systemet i Norge är uppbyggt så 

att Riksadvokaten, svenska motsvarigheten till Riksåklagare, tillsammans med statsad-

vokaterna
96

 (egen kursiv) har det överordnade ansvaret för åtalsverksamheten medan 

den övrig polisverksamheten faller under Justis og politidepartementet och Politidirek-

                                                        
95 SOU 2013:42 s. 110 
96 Statsadvokater är erfarna advokater, som jobbat med brottmål, som jobbar på uppdrag för staten under en begrän-

sad tid. Mer om deras uppgift och roll följer i avsnitt: Spesialenheten for politisaker.  
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toratet. Dessa samordnas genom att Riksadvokaten, departementet samt direktoratet har 

tätt och kontinuerlig kontakt. Den norska polisorganisationen är som visat uppbyggd så 

att det på central nivå finns ett delat ansvar för brottsbekämpningen mellan Justitiede-

partementet och Riksadvokaten.
97

   

 

När det gäller den integrerade delen av åklagarmyndigheten i polisen utgör den av en 

polismästare, vice polismästare, övervakningschef, polisinspektörer, polisadvokater, 

polisadjutanter och polisfullmäktige. Samtliga är anställda vid påtalesmyndigheten i 

politiet.
98

  

7.2 Brottsutredningar mot polisanställda i Norge 
 

7.2.1 Spesialenheten for politisaker 

 
Det centrala utredningsorganet, Spesialenheter for politisaker, inrättades den 1 januari 

2005 och har till uppgift att handlägga ärenden som rör brottsanmälningar mot poliser 

och övriga anställda inom Polismyndigheten. Myndigheten har även befogenhet att 

väcka åtal i brottsutredningar som faller under deras ansvarsområde. Verksamhet är rent 

organisatoriskt oberoende polis - och åklagarmyndigheten och lyder under civilavdel-

ningen vid Justis – og politidepartementet.
99

  

  

Spesialenheten for politisaker är uppbyggt genom en central organisation med ett kansli 

i den norska staden Hamar. För hela verksamheten ansvarar en chef. Chefen för utred-

ningsorganet samt biträdande chef utses genom kungligt påbud och är därför inte an-

ställda under Justitiedepartementet. Detta innebär att dessa har en oberoende ställning 

till departementet. Under den centrala enheten finns det tre regionala utredningsavdel-

ningar. Varje regional utredningsenhet ansvarar för inkommande anmälningar som här-

rör från eget geografiska ansvarsområde.
100

 De regionala utredningsenheterna har an-

svar för att sköta utredningarna samt besluta i åtalsfrågan.
101

  

 

                                                        
97 SOU 2013:42 s. 110, SOU 2007:5 s. 119. 

98  SOU 2007:5 s. 121. 
99 NOU 2009:12 s. 45, SOU 2007:5 s. 121. 
100 NOU 2009:12 s. 50. 
101 Påtaleinstruksen 34-3 §. 
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I januari 2015 var det sammanlagt 36 personer som på något sätt var sysselsatta av en-

heten, varav 17 av dessa är specialutredare.
102

 De anställda inom Spesialenheten for 

politisaker ska ha lång erfarenhet av straffrätt och ha varierande yrkeserfarenheter. En-

heten kan knyta an till sig personer både genom anställning och på uppdrag.
103

 Alla spe-

cialutredare som jobbar inom enheten har bakgrund inom polisen, men några av dem 

har haft en annan arbetsgivare innan sin anställning vid Spesialenheten.
104

 Antalet som 

arbetar på uppdrag för utredningsorganet är 11 personer. Dessa utgörs av tio statsadvo-

kater och en psykolog. Advokaternas uppdrag löper under en period på tre år och kan 

förlängas ytterligare i tre år, uppdragsförhållandet kan med andra ord innehas under 

maximalt sex år.
105

 Tidigare var maxtiden för uppdrag hos utredningsorganet åtta år, 

men kom att ändras år 2009. Ytterligare en begränsning som finns för statsadvokaterna 

är att det inte får ha arbetat inom polisen eller åklagarmyndigheten under de två senaste 

åren, en s.k. karantänsbestämmelsen
106

. Syfte med att förkorta tiden samt införandet av 

en viss karantänstid för uppdraget för personerna är att upprätthålla objektivitet vid ut-

redningarna och stärka förtroendet för enheten. Ett annat syfte med att knyta an sig 

andra personer utöver de med fasta anställningar är att öka transparens och tillit för ut-

redningsverksamheten.
107

    

 

När det gäller statsadvokaterna är de utstationerade på de olika regionala avdelningarna 

på följande sätt; fyra statsadvokater öst, tre i centrala/norra och tre i västra regionen. 

Psykologen befinner sig i den västra regionen.
108

 Advokaterna har bland annat till upp-

gift att skriv sin inställning om åtal.
109  

7.2.2 Handläggningen av ärenden om brott av anställda inom polis m.m. 

 
Bestämmelser som berör Spesialenheten for politisaker, det organ som ansvarar för 

handläggningen av brottsanmälningar mot polisanställda, finns i straffprocessloven 

(straffprocesslagen) 59 a och 67 §§ och foreskrift om ordningen av påtalemyndigheten 

(Påtaleinstruksen) 34 kap. 

 

                                                        
102 Spesialenhetens årsrapport 2014, s. 45. 
103 NOU 2009:12 s.63.  
104 NOU 2009:12 s. 80. 
105 Spesialenhetens årsrapport 2014, s. 45 
106 Karantärsbestämmelsen kommer till uttryck i foreskrift om ordningen av påtalemyndigheten (åtalsinstruktionen) 

34 kap 1 § st 1. 
107 NOU 2009:12 s. 51 ff. 
108 Spesialenhetens årsrapport 2014 s. 45. 
109 NOU 2009:12 s. 63. 
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Beslutet att inrätta ett nytt organ för hanteringen av brottsutredningar mot polis och 

åklagaranställda innebar förändringar i vissa bestämmelser i straffprocesslagen, mer 

specifikt i straffprocesslagen 59 a och 67 §§. Förändringen av straffprocesslagen 67 § 

innebär att det numera ska finnas ett utredningsorgan för utredningar av anmälningar 

och klagomål gällande misstankar om brott begångna i tjänsten av anställda inom 

åklagarmyndigheten.  

 

Utredningsorganet beslutar om allt som faller under åtalskompetensen, vilket innebär att 

det i princip är samma bestämmelser i straffprocesslagen som gäller för åklagarmyndig-

heten som för Spesialenheten. Det är dock värt att påminna om att Spesialenheten är 

fristående och inte en del av åklagarmyndigheten. Vidare har riksadvokaten rätt att 

överklaga besluten som fattas av Spesialenheten for politisaker, vilket blev resultatet av 

den ändring som gjordes i straffprocesslagen 59 a §. 

 

I Påtaleinstruksen 34 kap finns det mer specifika bestämmelser som gäller vid i hand-

läggningen av ärenden om brott av anställda inom polis och åklagarmyndigheten, frågor 

som Spesialenheten for politisaker omfattas av. Kapitlets 1 § beskriver utredningsorga-

net, verksamhetsområdet, vilka enheten utgörs av, karantänstiden för anställda m.m. (se 

avsnitt Spesialenheten for politisaker). Bland annat framgår det att den s.k. karantänsre-

geln enbart gäller personer som har ett uppdragsförhållande med enheten och inte an-

ställda.   

 

Enligt Påtaleinstruksen 34 kap 3 § är det chefen för Spesialenheten som avgör frågan 

om åtal, förutom när frågan om åtal tillkommer Konung i statsrådet eller riksadvokaten. 

När det gäller åtal som åvilar Konungen i statsrådet och riksadvokaten finns det en hän-

visar bestämmelsen till straffprocesslagen 67 § st 6. Vidare framgår det av samma para-

graf att även chefen för en utredningsavdelning också har en viss möjlighet att väcka 

åtal. För att kunna bli chef för Spesialenheten och för de enskilda utredningsavdelning-

arna krävs det att personen erhållit juristexamen. Chefen för Spesialenheten och chefen 

utredningsavdelningarna har möjlighet att delegera sina beslutsbefogenheter till någon 

annan anställd inom verksamheten under förutsättning att personen också har juristexa-

men.  
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 Bestämmelser om hur en anmälan ska hanteras finns i 5 §. Där uttrycks att anmälningar 

om brott som har begåtts i tjänst hos en anställd inom polisen eller åklagare ska ske till 

Spesialenheten, polisen eller åklagarmyndigheten. Spesialenheten ska så snart de fått in 

anmälan påbörja en granskan. Skulle det vara så att anmälan skett till någon annan än 

Spesialenheten ska enheten genast bli informerade om anmälan. Om anmälan skett till 

Spesialenheten ska enheten som regel meddela berörd polismästare, chef för den be-

rörda myndigheten eller annan påverkad instans om anmälan. Om ärendet bedöms falla 

utanför enhetens verkningsområde, exempelvis om handlingen inte skulle vara brottsligt 

eller inte falla under allmänt åtal, ska anmälan avvisas av chefen för utredningsenheten.  

Chefen kan även avfärda anmälan utan att vidta några närmare åtgärder när det inte 

finns någon rimlig anledning att inleda förundersökning, som exempel när anmälan är 

uppenbart ogrundat.  

 

I paragrafen som följer, 6 §, finns allmänna regler om den utredningen som pågår. Det 

framgår bland annat att det är chefen för Spesialenheter som har beslutanderätt gällande 

frågan om att inleda förundersökning. Beslut om att inleda förundersökning tas antigen 

efter att en anmälan inkommit eller om det genom andra omständigheter finns ”rimliga 

skäl” att undersöka om en anställd inom polis eller åklagare har begått ett brott i tjäns-

ten. Det är de enskilda utredningsenheterna som leder förundersökningen, genom att 

vidta behövliga utredningsåtgärderna, dock först efter att chefen för Spesialenheten för-

delat ärendena. Brottsutredningen genomförs som sagt av de enskilda utredningsenhet-

erna och därför behöver inte den personen som har rätt att väcka åtal delaktig i brottsut-

redningen.
110

  

 

Av 6 § framgår det vidare att Spesialenheten for politisaker inte enbart genomför brotts-

utredningar, ska även handlägga andra typer av ärenden. Exempel på sådana utredningar 

är när någon avlidit eller skadats allvarlig till följd av polisen eller åklagarens tjänsteut-

övning eller om någon avlidit eller allvarligt skadats när personen varit omhändertagen. 

Vidare framgår det av st 3 i nyssnämnda paragraf att chefen för en utredningsenhet 

emellertid möjlighet att begära att få hjälp från polisen. Chefen kan ge polisen direktiv 

om att inleda och vidta utredningsåtgärder. Om polisen bistår med hjälp och ärendet rör 

                                                        
110 NOU 2009:12 s. 49. 
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en anställd inom polisen bör hjälpen - om möjligt – efterfrågas från ett annat polisdi-

strikt än där den misstänkte har sin anställning alternativt från polisens särorgan.   

 

När saken anses tillräckligt utredd ska utredningsledaren eller personen som getts full-

makt att å dennes vägnar ange sin ståndpunkt i åtalsfrågan till chefen för Spesialenhet-

en, vilket framgår av Påtaleinstruksen 34 kap 7 §. Vidare stadgas det i 8 § att besluten 

som fattas av överklagas till riksadvokaten i linje med vad som framgår av straffpro-

cesslagen 59 a §. Detta innebär att riksadvokaten står över chefen för Spesialenheten när 

det kommer till frågor som åtal.  

7.2.3 Utvärdering av det norska systemet ”Finstadutvalget” 

 

Den 5 mars 2008 tillsattes en kommitté som fick i uppdrag att se över kontrollmekan-

ismerna av polisen. Som en del i uppdraget ingick att och se över systemet och reglerna 

kring brottsutredningar mot polisanställda och utvärdera utredningsverksamhen – 

Spesialenheter for politisaker.
111

  

 

I utvärderingen lyfter kommittén fram en del positiva saker, bland annat att statsadvoka-

ternas roll har stärkts i med omorganisering från fem till tre utredningsenheter. Att 

statsadvokaternas fick en starkare roll menade kommittén oerhört viktigt för främja 

självständigheten i utredningsverksamheten.  

 

Något som lyftes upp särskilt i betänkandet är dilemmat mellan att vara oberoende och 

uppfattas självständig å ena sidan samtidigt som man ska finna en pragmatisk lösning 

på en rad olika omständigheter, såsom få hjälp av polisen, anställningar från polisen och 

åklagare, sammansättningen av personer vid enheten, rätten att begära hjälp från andra 

osv. Kommittén menade förslagen som lagts fram varit ”pragmatiska” lösningarna som 

inneburit en stor risk för att förtroendet för utredningsverksamheten undermineras. 

Detta eftersom valet av lösningar kan upplevas som mindre oberoende än vad enheten 

bör men också är. I enlighet med det presenterades vissa förslag, bland annat att stärka 

Spesialenhetens oberoende genom att nyanställda som kommer direkt från polismyn-

digheten ska ha en karantänstid på tre månader. Nuvarande karantänsbestämmelser gäl-
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ler enbart statsadvokaterna och kommitténs förslag var därför att också införa en karan-

tänstid för de med fasta anställningar. Utöver nämnda förslag föreslogs att enheten ska 

kunna begära hjälp från specialiserade byråer, ytterligare förstärkning av den roll som 

de utstationerade advokater har görs och att enheten anställer fler personer som inte har 

en juridisk bakgrund som bl.a. får uppgiften att arbeta med analys och upplevelsebaserat 

lärande.  

 

7.3 Sammanfattning  
 
Den norska polisorganisationen bygger på ett tvåspårigt system som innebär att 

Åklagarmyndigheten (Påtalemyndigheten) på lokal nivå är integrerade i den övriga po-

lisorganisationen.  

 

I Norge är det Spesialenheter for politisaker som sköter utredningar av anmälningar och 

klagomål gällande misstankar om brott begångna i tjänsten av anställda inom polisen.  

Verksamhet är rent organisatoriskt oberoende polis - och åklagarmyndigheten och lyder 

under civilavdelningen vid Justis – og politidepartementet. För enheten ansvarar en chef 

som utses vid kungligt påbud och under denna finns ett centralt kansli och tre regionala 

utredningsavdelningar. De anställda inom Spesialenheten for politisaker ska ha lång 

erfarenhet av straffrätt och ha varierande yrkeserfarenheter. Det personer som jobbar på 

uppdrag, dessa utgörs av tio statsadvokater och en psykolog. Deras uppdrag löper under 

en period på tre år och kan förlängas ytterligare i tre år. 

 

Samtliga ärenden ska inkomma till Spesialenheten och när det skett fördelar chefen för 

enheten dessa till de olika utredningsavdelningarna. Det är de enskilda utredningsenhet-

erna som leder förundersökningen och vidtar nödvändiga utredningsåtgärder. Chefen 

för en utredningsenhet emellertid möjlighet att begära att få hjälp från polisen. Om poli-

sen bistår med hjälp ska det ske från ett annat polisdistrikt än där den misstänkte har sin 

anställning alternativt från polisens särorgan.   

 

Det är chefen för Spesialenheten och chefen för utredningsavdelningarna som har befo-

genheten att väcka åtal. Uppgiften kan emellertid delegeras till annan anställd under 

förutsättning att denne har juridisk examen. Riksadvokaten har rätt att överklaga beslu-

ten som fattas av Spesialenheten for politisaker.  
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Det finns en rad likheter och skillnader mellan det svenska och den norska ordningen 

gällande hanteringen av brottsutredningar mot polisanställda. Enligt det som redovisat 

ovan sticker två saker ut särskilt. Det första är att Spesialenheten for politisaker är en 

fristående myndighet och hör inte Polismyndigheten. Den andra stora skillnaden är att 

det är Spesialenheten som leder utredningen och avgör i åtalsfrågan vad gäller polis-

målen. Detta eftersom Åklagarmyndigheten - på den lokala nivån- är sammanfogad i 

polisorganisationen nivån i Norge. I Sverige har det dock gjorts en klar uppdelning och 

polismyndigheten har inget att göra med åtalsverksamheten, utan detta ligger helt på 

Åklagarmyndigheten 
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8 Likheter och skillnader mellan det 

svenska och norska systemet  
 

8.1 Likheter 
 
Genomgången ovan visar på att det finns en rad likheter mellan det svenska och den 

norska ordningen gällande hanteringen av brottsutredningar mot polisanställda. Bland 

annat har båda länderna gemensamt att specialutredarna har hand om polismålen i hu-

vudsak kommer direkt från polisen, alltså är poliser själva. I Sverige är alla utredare 

poliser, vilket inte behöver vara fallet i Norge.
112

  Ytterligare en likhet mellan länderna 

är att polisen, inte sällan, bistår de enskilda utredningsorganen med olika typer av åtgär-

der som är nödvändiga för utredningen, och därför är inte utredningarna helt oberoende 

polismyndigheten. En annan likhet är att chefen för verksamheten inte utses av myndig-

heten själv, vilket innebär att chefen för utredningsverksamheten inte behöver känna 

någon lojalitetsplikt gentemot polisorganisationen i övrigt.   

8.2 Skillnader 
 

Det finns även som visat i undersökningen betydande skillnader mellan de olika länder-

nas sätt att hantera brottsutredningar gentemot polisanställda. Enligt det som redovisat 

ovan sticker två saker ut särskilt. Det första är att det norska utredningsorganet Spesia-

lenheten for politisaker är en fristående myndighet och tillhör således inte den övriga 

polisorganisationen. I Sverige är dock utredningsorganet inte fristående från Polismyn-

digheten, utan tillhör den genom en enskild avdelning. Utöver det faktum att verksam-

heten är fristående från den övriga polisorganisationen så finns det grundläggande skill-

nader i vilka som arbetar vid utredningsverksamheten, deras roll och hur länge det får 

inneha uppdraget. Det som åsyftas är ordningen med statsadvokater som finns i det 

norska systemet. Advokaterna som arbetar på uppdrag ges en stor roll i brottsutredning-

ar mot polisanställda genom att de får vara med i utredningsförfarandet och uttala sig i 

åtalsfrågan. Det innebär att ytterligare en part, alltså utöver de som utför själva utred-

ningsåtgärderna och den som beslutar i åtalsfrågan, kan påverka i ärendet. Dessa perso-

ner innehar, som nämnt, sitt uppdrag på en begränsad tid och omfattas av den s.k. karan-

tänsregel. Denna ordning ökar utredningsverksamhetens oberoende och förstärker ob-
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jektiviteten i utredningarna, enligt min mening. Någon liknande ordning går inte att 

finna i det svenska systemet. Jag avser att återkomma till denna fråga i analysen. 

 

Den andra skillnaden som utmärker sig är vem som leder brottsutredningar mot poli-

sanställda och beslutar i åtalsfrågan. I Norge är som visat chefen för utredningsenheten 

som ansvarar för denna uppgift, men kan delegera uppgiften vidare. För svensk del är 

det dock endast åklagare som får fatta beslut i åtalsfrågan. Den nyssnämnda jämförelsen 

gällande befogenheten att leda utredningarna samt väcka åtal är inte helt okomplicerad 

eftersom skillnaden mellan ländernas hantering av brottsmål, själva organisationen av 

åtalsverksamheten och övrig brottsutredning, är så påtagliga. I Sverige har polisorgani-

sationen inget att göra med åtalsverksamheten, utan det är något som helt ligger på 

Åklagarmyndigheten, medan situationen förefaller annorlunda i Norge – som redovisat 

tidigare.  Organisationen i Norge bygger istället på ett tvåspårigt system, som innebär 

att Åklagarmyndigheten – på den lokala nivån – är sammanfogade i polisorganisation-

en. Det skulle således, enligt min uppfattning, vara mycket svårare att kunna visa på att 

brottsutredningar mot poliser utförs på ett objektivt sätt när det är den egna myndighet-

en som ansvarade för både utredningen och åtalsfrågan.  
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9 Analys  

9.1 Inledning 
 

Internutredningar inom polisen har varit en återkommande fråga under de senaste 35 

åren. I stora drag kan det sägas att det är hanteringen av brottsanmälningar mot polisan-

ställda som ifrågasatts och som granskats. Som nämnts flera gånger i denna undersök-

ning har kritiken främst riktats mot objektiviteten i utredningarna. Den uppmärksamme 

har noterat att presenterade förslagen, frågorna och lösningsalternativen på problemet 

inte skiljer sig mycket utan liknar snarare varandra i ganska hög utsträckning. Det är 

mycket som gjorts för att stärka allmänhetens förtroende för internutredningsverksam-

heten. Frågan är om det har varit tillräckligt utifrån de krav som ställs i vår grundlag.  

 

9.2 Polisens internutredningar och objektivitetsprincipen 
 

Kritiken mot utredningar mot polisanställda kan sägas blir allt mer intensiva när media 

rapporter om ett enskilt fall där en polis ”gått fri”, alltså i situationer där åklagare beslu-

tat om att inte inleda förundersökning eller inte väcka åtal. Den allmänna kritiken om att 

polisen utreder poliser är som visat i undersökningen sanning med modifikation. En 

förklaring till att den allmänna uppfattningen är som den är kan vara den mediala rap-

porteringen. En annan förklaring kan vara att myndigheten själva inte lyckats med sin 

kommunikation. Oavsett vad så är det intressanta för denna undersökning huruvida nu-

varande ordning lever upp till kraven i grundlagsbestämmelsen RF 1 kap 9 § och inte 

enbart fastslå att utredningarna rent faktiskt sköts på ett objektivt sätt. Att det är åklaga-

ren som leder utredningen och beslutar i åtalsfrågan spelar enligt min mening mindre 

roll om det inte har någon betydelse för allmänhetens uppfattning av rättskipande. 

 

Grunden till kritiken är att polisen har en så stor inblandning i själva utredningen och att 

utredningarna därför inte sker på ett opartiskt sätt och då menar jag att det spelar mindre 

roll om utredningarna utförs av enskilda tjänstemän. Om nuvarande ordning gällande 

handläggningen av brottsutredningar mot polisanställda i sin helhet ifrågasättas för att 

inte leva upp till de krav som ställs på den offentliga förvaltningen enligt grundlagsbe-

stämmelsen i RF 1 kap 9 § så är min uppfattning att det krävs mer än att påstå att utred-

ningarna utförs utifrån gällande rätt. Kritiken bottnar inte i att det skulle vara den en-
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skilda tjänstemannen som inte genomför sin uppgift på ett sakligt och opartiskt sätt, 

utan som sagt att det är utredningsförfarandet som sådant upplevs inte skötas på objek-

tiva grunder. På samma sätt som att en lärare inte sätter betyg på sitt barn eftersom det 

utåt sett uppfattas som partiskt så upplevs polisens internutredningar som partiska. Att 

utredningarna sköts på ett professionellt sätt och att de utförs utifrån gällande lagar och 

regler är inte det som är avgörande. Det avgörande är istället huruvida utredningarna av 

polismålen uppfattas av allmänheten och om det finns objektiva invändningar mot förfa-

randet. Jag vill påstå att det faktum att allmänheten upplever att brottsutredningar 

gentemot polisanställda inte sker utifrån sakliga och opartiska grunder riskerar att un-

derminera förtroendet för rättsväsendet men också det demokratiska systemetet. Tho-

mas Bull skriver, som nämnt, att kravet om att förvaltningsmyndigheter är sakliga och 

opartiska är en grundbult för att människor ska känna förtroende för det demokratiska 

systemet. Jag delar denna uppfattning och menar därför att nuvarande ordning med 

brottsutredningar mot poliser är problematisk. Faktorer som att utredningsorgan inte är 

fristående från Polismyndigheten, att de anställda kommer direkt från den övriga polis-

verksamheten och att polisen ofta bistår med utredningsåtgärder är exempel på sådant 

som kan bidra till att det finns objektiva invändningar mot nuvarande system. Risken 

med nuvarande system är att tilliten som finns i den demokratiska länken mellan folket 

och förvaltningen försvagas, vilket är ett direkt hot mot det demokratiska systemet, en-

ligt min mening. 

 

För att återgå till frågan om allmänhetens förtroende för handläggningen av polismål. 

Det bör även, enligt min mening, göras skillnad på förtroendet för polisen i allmänt och 

den kritik som lyfts upp gällande polisens internutredningsverksamhet. Syftet med 

denna undersökning är att analysera polisens internutredningar utifrån konstitutionell-

rättsliga aspekter, där objektivitetsprincipen i RF 1 kap 9 § är ett tydligt exempel, och 

inte undersöka allmänhetens förtroende för polisen i stort. Det finns som visat objektiva 

invändningar mot systemet, vilket bör föranleda att objektivitetsprincipen i RF 1 kap 9 § 

aktualiseras.  Vidare visar genomgången av JO – beslut att grundlagsbestämmelsen inte 

står tom utan kan användas i tillämpningen vid enskilda fall. Frågan är emellertid om 

den kan användas för att underkänna ett helt system i sig. Genomgången av JO – beslut 

bygger på enskilda fall där frågan har varit om förvaltningsuppgiften utförts på ett sätt 

som varit förenligt med grundlagsbestämmelsen. Det har således aldrig varit fråga om 

att diskutera om specifika regler eller en ordning i sig är grundlagsenligt. Jag menar 
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emellertid att grundlagsregeln i RF 1 kap 9 kap även bör gälla vid sådana situationer. 

Finns det sakliga invändningar, som i detta fall består av att personer från samma yrkes-

kår sköter utredningarna, bör objektivitetsprincipen bli tillämplig. Om man istället 

skulle se det som att grundlagsbestämmelsen i RF 1 kap 9 § inte alls kan anses tillämp-

lig i dessa situationer så är risken, menar jag, att principen förlorar sin betydelse. Det 

räcker således inte med att enbart notera att den offentliga förvaltningen ska styras uti-

från objektiva grunder, utan lagstiftaren bör se till att så också kan bli fallet.  

 

Med anledning av det som frambringats i denna uppsats är min slutsats att nuvarande 

ordning av gällande polisens internutredningar inte lever upp till kraven som ställs i 

grundlagsbestämmelsen RF 1 kap 9 §. Trots att det troligtvis aldrig kommer prövas, 

eller rättare sagt att JO inte kommer ta upp ett enskilt fall där någon invänder mot nuva-

rande ordning och kritisera denna för att inte vara grundlagsenlig, så menar jag att 

grundlagsbestämmelsen bör aktualiseras när den ställs mot ett helt system.  

 

9.3 Senaste åtgärder  
 

Frågan är då vad alternativet till nuvarande ordning är? Hur kan vi komma till rätta med 

att stärka allmänhetens förtroende gällande brottsutredningar mot poliser? Lagstiftaren 

har, som visat, återkommit till denna fråga och tagit till med en rad åtgärder olika sätt 

för att stärka allmänhetens förtroende. Senast har man vidtagit åtgärder som exempelvis 

att inrätta insynsråd, givit verksamheten en egen anslagspost och att chefen utses av 

regeringen. Följdfrågan blir då; är dessa åtgärder tillräckliga? Alltså kommer den all-

männa uppfattningen att ändras genom företagna åtgärder?  

 

Vad gäller inrättande av insynsråd är det enligt min uppfattning svårt att se hur detta 

skulle bidra till att ändra den satta bilden där objektiviteten i utredningarna inte längre 

ifrågasattes. Insynsråden har inte till uppgift är inte att gå in enskilda ärenden och uttala 

sig om dessa, utan att följa verksamheten som omfatta av förordningen (2014:1106) om 

handläggning av ärenden om brott av anställda inom polis m.m.. Syftet med uppfölj-

ningen är ändra arbetsrutinerna för Polismyndigheten om brister anses föreligga. Det är 

givetvis bra med ökad transparens och kontinuerlig uppföljning av verksamheten, dock 

har jag svårt att se hur detta kommer spela roll i frågan om allmänhetens uppfattning av 

internutredningar. Grundproblemet är att när poliser sköter utredningen, genom att ut-
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föra olika utredningsåtgärder, att det väcker känslan av att andra hänsyn tas med i utfö-

randet som inte har där att göra och då har jag svårt att se att insynsråden skulle ändra 

denna uppfattning. Jag har således svårt att se hur insynsråden skulle Min uppfattning är 

således att bedömningen av kraven som ställs i RF 1 kap 9 § inte kommer att förändras i 

detta avseende.  

 

Vad gäller de två andra åtgärderna, att verksamheten numera har en egen anslagspost 

och att chefen för Särskilda utredningar utses av regeringen, är positiva och kan enligt 

min mening bidra till verksamhetens ställning som oberoende förstärks. Att verksam-

heten har fått en egen anslagspost skulle kunna svara mot den kritik JO riktade mot tidi-

gare ordning (se JO 2000/01). Dock är frågan återigen om dessa åtgärder i sig kan ändra 

den allmänna opinionen av brottsutredningar mot poliser. Jag menar att det faktum att 

verksamheten fortfarande är en del av Polismyndigheten och att poliser – som kommer 

direkt från den övriga polisverksamheten – genomför utredningarna är av så stor bety-

delse för allmänhetens uppfattning att de två nämnda åtgärderna riskerar att försvinna i 

bakgrunden. Därför menar jag att det krävs mer för att vända denna utveckling. Ett för-

slag är att man lägger ner mycket resurser på att sprida informationen om internutred-

ningar, bland annat genom aktiva informationskampanjer osv.  

 

9.4 Fristående myndighet som alternativ 
 

Ett alternativ som återkommer i tidigare utredningar är behovet av en fristående myn-

dighet som handlägger brottsutredningarna mot polisanställda. Jag är benägen att hålla 

med utredningarna från 2003 och 2007 om att allmänhetens förtroende för utrednings-

verksamheten per automatik inte kommer öka av inrättande av en fristående myndighet. 

Huvuddelen av kritiken består i att poliser genomför utredningarna och så länge vi har 

en ordning som möjliggör att har så stor del i själva utredningen så menar jag att kriti-

ken kommer bestå. Jag delar således uppfattningen om att en fristående myndighet inte i 

sig inte behöver upplevas som att utredningarna sköts på ett ”mer” objektivet sätt, utan 

det kan fortfarande vara så allmänheten inte gör någon skillnad på det nya utredningsor-

ganet och den nya yrkesgruppen och uppfattar dessa som poliser. Det räcker således inte 

med att inrätta ett fristående utredningsorgan för att ändra på allmänhetens uppfattning 

och öka deras förtroende för dessa utredningar, enligt min mening. För att allmänheten 
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ska få ett ökat förtroende krävs det att man jobbar aktivt och lägger mycket resurser på 

att sprida information om internutredningar. Risken är annars att allmänhetens bild av 

internutredningar inom polisen - att ”poliser utreder poliser” består. 

 

En annan aspekt i frågan om att ha en fristående myndighet är att det troligtvis kommer 

leda till att myndigheten får samma befogenheter som polisen när det gäller att bedriva 

utredning, alltså kommer ytterligare en myndighet ha tvångsmedelsbefogenheter. Frå-

gan är då om det utåt sätt är någon skillnad på den nya yrkesgruppen eller om de upp-

fattas som poliser. Min poäng är således att det en fristående myndighet med anställda 

som inte är poliser innebär inte heller det per automatik kommer ändra allmänheten 

uppfattning och öka förtroendet för brottsutredningarna mot polisanställda. Emellertid 

bör en sådan ordning tillgodose kraven i grundlagsbestämmelsen i RF 1 kap 9 §, enligt 

min mening. Som visat krävs det rent objektiva invändningar för att objektivitetsprinci-

pen ska aktualiseras och jag menar att det svårt att finna några objektiva invändningar 

mot en ordning där utredningsorganet består av en fristående myndighet med anställda 

som inte är poliser. Jag kan knappas se att människor okunskap att den nya yrkesgrup-

pen inte är poliser är att bedöma som en rent objektiv invändning, däremot bör invänd-

ningen om att poliser genomför utredningsåtgärder anses vara en rent objektiv invänd-

ning. Skepsismen kanske kvarstår, men däremot bör ett annat system med fristående 

myndighet med utredare som inte är poliser utåt sett anses förenlig med  de krav som 

ställs i RF 1 kap 9 §, enligt min mening.  

 

Som visat har samtliga utredningar som undersökt frågan om att ha en ordning där en 

annan yrkesgrupp än polisen tar över rollen som specialutredare och genomföra utred-

ningen mot polisanställda som misstänks för brott avfärdat denna idé. Frågan bör såle-

des vara om en sådan ordning ens är möjlig. Det kanske inte går att ha ett system som 

innebär att en annan yrkesgrupp än polisen vidtar det praktiska utredningsåtgärderna. 

Jag lämnar denna fråga öppen då den hamnar utanför det uppsatsen är ämnad att be-

svara på.  

 

9.5 Norska systemet som alternativ  
 
Den internationella utblicken som av det norska systemet gällande handläggningen av 

brottsutredningar mot polisanställda visar på en rad olika saker. Till att börja med det 
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finns stora organisatoriska skillnader mellan Sverige och Norges uppbyggnad av hand-

läggningen av brottsmål som gör det svårt att ställa de två ländernas ordning gällande 

utredningar mot polisanställda mot varandra och dra paralleller till de olika systemen. 

Jag menar att det kan vara svårt att använda Norge som exempel när det gäller inrät-

tande av fristående myndighet som alternativ till nuvarande svensk ordning. Detta med 

anledning av de påtagliga skillnaderna som finns i åtalsverksamheten mellan Sverige 

och Norge. Det faktum att Åklagarmyndigheten i Norge – på lokal nivå - är sammanfo-

gad med polisorganisationen gör att det skulle vara polisorganisationen som vara ytterst 

ansvariga i polismålen, alltså både ta hand om utredningen och besluta i åtalsfrågan, om 

det inte fanns en fristående myndighet som istället. I Sverige har vi en helt separerad 

Åklagarmyndighet och det är de som är ensamt ansvariga i att inleda förundersökning 

och väcka åtal. Trots att det kan vara svårt att använda Norge som exempel så ändrar det 

inte min uppfattning om att ett alternativ skulle vara att inrätta en fristående myndighet 

med en ny yrkesgrupp som utförde utredningarna.  

 

Trots svårigheterna att jämföra med Norge finns det vissa delar i deras ordning som 

även Sverige skulle kunna införa i syfte att förstärka förtroendet för utredningsverksam-

heten och stärka verksamhetens oberoende ställning gentemot övrig polisverksamhet. 

Ett exempel är den s.k. karantänsbestämmelsen som finns i norsk rätt.  Den nyssnämnda 

regel innebär, som redan nämnt, att anställs på utredningsenheten får alltså inte komma 

direkt från en anställning hos polis eller åklagarmyndigheten utan måste vänta minst två 

år.  Införande av en karantänstid skulle kunna bidra till att allmänheten fick ett större 

förtroende för utredningsverksamheten, eftersom utredarna inte kommer direkt från 

ordinarie polisverksamhet.  

 

En annan lärdom Sverige kan dra från det norska systemet är statsadvokaternas roll i 

utredningarna. En ordning där en tredje part – alltså någon utöver de specialutredare och 

åklagare som finns - som spelar en betydelsefull roll i utredningarna skulle enligt min 

mening kunna stärka allmänhetens förtroende för utredningarna mot poliser. Advoka-

terna jobbar på uppdrag som får innehas i max sex år, vilket enligt min mening stärker 

utredningsverksamhets ställning som oberoende och är ett tydligt tillvägagångsätt för att 

upprätthålla objektiviteten i utredningarna. Jag menar således att den norska modellen 

med personer som jobbar på uppdrag hos utredningsenheten under en begränsad tid och 

får uttala sig om åtalsfrågan är något som Sverige kan dra lärdom av.  
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10 Slutdiskussion 

 
Det primära syftet med denna undersökning har varit att analysera nuvarande ordning 

av brottsutredningar, s.k. internutredningar utifrån ett konstitutionellrättsligt perspektiv. 

Mitt fokus har varit att analysera polisens internutredningar utifrån de kraven som ställs 

i objektivitetsprincipen, som kommer till uttryck i RF 1 kap 9 §. Det står tämligen klart 

att nuvarande ordning inte tillgodoser kravet om saklighet och opartiskhet, enligt min 

mening. Att istället ha en ordning där en fristående myndighet med specialutredare som 

inte kom från polisen tog över utredningsverksamheten är, enligt mig, en mer tillfred-

ställande ordning utifrån kraven om saklighet och opartiskhet i RF 1 kap 9 §. Det räcker 

dock inte med att myndigheten är fristående från Polismyndigheten om polisens in-

blandning även fortsättningsvis är så utsträckt, genom sin roll som specialutredare och 

bistånd i det praktiska utredningsarbetet. För att kraven i grundlagsbestämmelsen, RF 1 

kap 9 §, ska anses vara tillgodosedda är det enligt min mening behövligt att en annan 

yrkesgrupp, alltså inte poliser, sköter brottsutredningarna mot polisanställda. Den inter-

nationella jämförelsen med Norge har visat på att det finns andra alternativ till den nu-

varande svenska ordningen som, enligt mig, stärker utredningsverksamhetens ställning 

som oberoende och säkerställer objektiviteten i utredningarna. Det norska systemet har 

vissa delar som det svenska systemet skulle kunna lära sig av. Frågan om att inrätta en 

fristående myndighet har emellertid avfärdat upprepande gånger och det ser inte heller 

ut som att vi inom en snar framtid kommer få se en ordning där utredningsverksamheten 

sköts av en fristående myndighet och av andra än poliser, särskilt inte nu när den nya 

organisationen precis kommit på plats. Det innebär dock inte att frågan slutar vara aktu-

ell. Denna uppsats får ses som mitt bidrag till den juridiska analysen av polisens intern-

utredningar och kanske en dag kan den komma att användas.  
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